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Gabinete de Comunicação e Relações Públicas

1. Reforma estratégica da comunicação

a) Criação de um plano estratégico de comunicação assente nos pilares fundamentais de uma
definição de nova identidade corporativa da Câmara Municipal da Marinha Grande, maior
investimento em comunicação e aumento da notoriedade interna e externa da imagem da
Marinha Grande ao nível turístico, nacional e internacional.

b) Aumento das estruturas de publicidade institucional do Município, através da colocação de 5
outdoors eletrónicos no concelho, reparação das estruturas de mupies, aquisição de novas
estruturas de mupies iluminados e 3 novas estruturas cúbicas de lonas.

c) Mudança da imagem da Agenda Marinha Grande e criação de uma página de facebook para a
mesma, onde são publicitados todos os eventos municipais mas também associativos, o que
permite reservar a página de facebook da CMMG para comunicação mais institucional e para
os eventos cívicos de maior relevância.

2. Definição da imagem corporativa da Câmara Municipal da Marinha Grande

a) Ao abrigo das competências do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas, definidas na
alínea a), do nº3, do art. 12º do Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara
Municipal da Marinha Grande, o GCRP definiu uma imagem corporativa moderna e que
responde a todas as necessidades que o briefing interno gerado tinha levantado.

b) O “M” criado traduz a cultura que o executivo quer imprimir na instituição por ser um espelho
da sua população: trabalhadora, culta, aberta e bondosa. O GCRP chegou a esta identidade
corporativa comunicando através de um Mmaiúsculo que consegue, pela forma e pela cor,
ser o espelho necessário da Marinha Grande. Um M que esperamos ser capaz de, por um
lado, unir e orgulhar todos os Marinhenses e, por outro, impressionar todos os que nos
visitam, sejam empresários

c) Link para visitar o Manual de Normas Gráficas e o documento de apresentação oficial da nova
imagem: { HYPERLINK "https://meocloud.pt/link/e77fe9a7-c940-4448-b12f-
e737fc241204/Marinha%20Grande%20Identidade%20PRESS/" }

https://meocloud.pt/link/e77fe9a7-c940-4448-b12f-e737fc241204/Marinha%20Grande%20Identidade%20PRESS/
https://meocloud.pt/link/e77fe9a7-c940-4448-b12f-e737fc241204/Marinha%20Grande%20Identidade%20PRESS/
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Gabinete Municipal de Proteção Civil

1. Planeamento de emergência, prevenção e avaliação de riscos

a) Adjudicação e acompanhamento dos trabalhos da empreitada (CP 19/2018) de correção e
desobstrução dos leitos e margens das linhas de água urbanas do concelho da Marinha
Grande numa extensão superior a 37 quilómetros.

b) Constituição de base de dados com os elementos reportados à CMMG após a passagem do
furacão Leslie e preparada e remetida resposta a todos os pedidos que nos chegaram a
conhecimento.

c) Efetuada uma vistoria às condições segurança de uma estrutura rodoviária, pontão da Galeota,
onde foi entendimento dos técnicos que o pontão se encontrava bastante danificado e não
garantindo a segurança de pessoas e bens de forma adequada. Entendeu-se ainda que se deve
restringir a passagem do pontão apenas a peões, ciclistas e ciclomotores, proibindo a
passagem de viaturas no local, dado a largura da atual passagem.

d) Visita, com um elementos de comando dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, às
instalações de uma unidade industrial do concelho que recentemente ampliou
significativamente os seus edifícios com o intuito de conhecer as instalações, os seus
principais riscos e os meios existentes.

e) Deslocação às arribas de S. Pedro de Moel, com os técnicos da Agência Portuguesa do
Ambiente, para avaliação do risco e proposta de atuação relativamente ao atual estado de
conservação do muro da piscina de S. Pedro de Moel.

f) Após a elaboração de informação onde se sistematiza os procedimentos necessários e
determina uma estratégia metodológica para a atualizar ao atual quadro normativo o Plano
Municipal de Emergência de Proteção Civil da Marinha Grande (PMEPCMG), os trabalhos
preparatórios já se encontram em execução e embora um pouco atrasados relativamente à
nossa proposta inicial (atraso devido essencialmente aos vários períodos de condições
meteorológicas adversas, sendo a tempestade Leslie a de maior monta, o que nos trouxe um
volume de trabalho extra). O trabalho textual encontra-se em curso e de seguida passar-se-á à
elaboração da cartografia e conclui-se com a parte de análise e estratégia. Como novo prazo
de conclusão parece-nos possível concluir no primeiro trimestre de 2019.

g) Acompanhamento e análise das inúmeras previsões remetidas diariamente pela Autoridade
Nacional de Proteção Civil e pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nomeadamente
sobre as condições meteorológicas adversa e envio à área de comunicação do município para
divulgação pública e outras entidades sempre que considerado necessário.
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2. Defesa da Floresta Contra Incêndios

a) Acompanhamento de algumas reuniões do Observatório Local do Pinhal do Rei.

b) Acompanhamento da execução da gestão de combustível das faixas de rede secundária junto
da rede viária municipal do concelho da Marinha Grande que confina com espaços florestais,
totalizando uma área superior a 121 hectares.

c) Proposta de protocolo com a equipa de sapadores florestais da Associação de Produtores
Florestais do Concelho de Alcobaça e Nazaré (APFCAN).

3. Proteção e socorro

a) O SMPC acompanhou desde a primeira hora os efeitos destruidores da passagem do furacão
Leslie, no passado dia 13 de outubro, tendo em conjunto os os corpos de bombeiros do
concelho, as máquinas da CMMG/JFMG e as forças de segurança desimpedido muitos
quilómetros de vias, removido muitos destroços e dando a resposta possível às centenas de
situações que íamos tendo conhecimento. Bem como o acompanhamento e aconselhamento
às largas dezenas de pedidos que nos chegaram nas semanas seguintes sobre danos em
estruturas construidas, árvores em risco de queda e muitas outras situações.

b) Elaboração de informações, propostas de deliberação para os protocolos cooperação a assinar
entre a Câmara Municipal e as associações humanitárias de bombeiros voluntários do
concelho, relativa ao ano de 2019.

c) Elaboração de informações e proposta de deliberação sobre Protocolo Incentivo Voluntariado
nos Bombeiros para 2019 a assinar entre a Câmara Municipal e as associações humanitárias
de bombeiros voluntários do concelho.

d) Reforço da sinalização existente na arriba junto à piscina de S. Pedro de Moel e respetiva
comunicação ao Núcleo de Monitorização Costeira e Risco da Agência Portuguesa do
Ambiente.

e) Efetuada vistoria a um conjunto arbóreo constituído por pinheiros-bravos e sobreiros, num
terreno privado, sem que tenha sido possível até hoje identificar o proprietário. As referidas
árvores têm sido alvo de várias reclamações por questões de segurança.

f) Acompanhamento de ocorrências de proteção e socorro no concelho, nomeadamente:
incêndios urbanos, incêndios rurais, acidentes rodoviários, queda de árvores e estruturas.

g) Deram entrada no SMPC, no presente período, diversas participações de perigos diversos,
gestão de combustível, construções em risco, segurança de árvores e sobre as linhas de água.
Elaboram-se os procedimentos com vista à resolução das situações participadas: deslocação
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aos locais para avaliação dos riscos em causa, registos fotográficos, informações internas e
comunicações escritas, nomeadamente diversas notificações.

4. Segurança na via pública

a) Efetuada cinco vistoria às condições segurança e salubridade, no âmbito do n.º 2 do artigo
89.º, e do n.º 1 do artigo 90.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, em conjunto
com os restantes elementos das respetivas comissões; colaboração na elaboração dos
respetivos autos.

b) Preparação e acompanhamento do encerramento ao trânsito, por questões de segurança, do
arruamento que passa no pontão da Galeota.

5. Outros Assuntos

a) Tendo sido recentemente confirmada pela Associação de Apicultores de Leiria a existência do
vespa asiática (Vespa velutina) no concelho da Marinha Grande a CMMG adjudicou a uma
empresa especializada a destruição dos respetivos ninhos. O SMPC já acompanhou a
destruição de cerca de dezena e meia de ninhos espalhados pelas freguesias de Marinha
Grande e de Vieira de Leiria.

b) Reunião entre a Unidade de Saúde Pública da marinha Grande, o SMPC, o Gabinete de Apoio
aos Órgão de Gestão e o proprietário de um terreno no Camarnal sobre a insalubridade do
mesmo.

c) Participação na vistoria às condições de salubridade e segurança à área de restauração da
Feira de Artesanato e Gastronomia.

d) Elaboração de proposta de dotações para as ações previstas no âmbito da proteção civil a
incluir no orçamento para 2019.
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Gabinete Apoio ao Empresário e ao Empreendedorismo

1. EMPREENDEDORISMO

a) Centro Empresarial da Marinha Grande
O Instituto Politécnico de Leiria concluiu já a retirada de materiais e equipamentos que se
encontravam ainda depositados no Centro Empresarial. Concluiu já, também, a reparação e
reposição de diversos elementos de delimitação de gabinetes e espaços que tinham sido objeto de
alteração a fim de permitir acomodar alguns equipamentos de maior dimensão, essenciais ao
exercício da atividade de investigação científica.

Têm vindo a ser realizados, por outro lado, procedimentos de aquisição de equipamentos e de
serviços, para além de contactos com diversas entidades visando a preparação desta
infraestrutura para a sua utilização e para realização de atividades ou eventos de caráter
empresarial ou de apoio ao empresário, numa perspetiva de dinamização daquele espaço.

Assim, foram já concluídos:
 Procedimento de aquisição de mobiliário que tem vindo a ser entregue e montado de forma

faseada;
 Procedimento de aquisição de equipamento de projeção e som para os diversos espaços de

reunião, que tem vindo a ser entregue e montado de forma faseada;

Estão em desenvolvimento:
 O Procedimento concursal para realização de obras de reabilitação de alguns espaços e

infraestruturas. Este procedimento encontra-se já em fase final de preparação técnica
(caderno de encargos) e deverá ser desencadeado até ao final de 2018. Prevê-se entretanto
que estas obras estejam concluídas até ao final do primeiro trimestre de 2019.

 Os Procedimentos legais de concessão dos espaços de restaurante, bar e ginásio, cuja
conclusão se prevê venha a ocorrer até final do mês de fevereiro de 2019;

 Deverá ser publicada, a muito breve prazo, na página de internet da Câmara Municipal,
informação pública dando conta de que foi dado inicio à elaboração do regulamento
municipal de utilização do centro empresarial, tornando assim possível o acolhimento,
durante o período previsto legalmente, de sugestões por parte dos interessados e que
permitirá enquadrar a gestão e a utilização daquele Centro por parte das diversas entidades
de caráter empresarial.
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 Instalação de infraestrutura de acesso à Internet em todo o edifício a concluir até final de
2018.

Gabinete de Inserção Profissional
Foi formalizada candidatura ao IEFP para criação, na Marinha Grande, de um Gabinete de Inserção
Profissional. Este gabinete, cuja atividade deverá ter inicio a partir 2019, será instalado no Centro
Empresarial da Marinha Grande e a ele deverão ser afetos meios humanos e equipamentos no
âmbito dos apoios previstos na referida candidatura.

Este gabinete tem como objetivos principais prestar apoio a jovens e adultos desempregados no
seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

O “GIP”, poderá desenvolver as seguintes atividades em estreita articulação com os serviços de
emprego:
- Ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora;
- Captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio à colocação;
- Divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e empreendedorismo e
apoio ao encaminhamento de candidatos;
- Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na formação
profissional no espaço europeu;
- Encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento de competências de
empregabilidade e criação do próprio emprego;
- Apoio à inscrição online dos candidatos a emprego;
- Ações previstas no eixo 1 - Emprego, formação e qualificação do Programa de Contratos Locais
de Desenvolvimento Social - CLDS+;
- Informação sobre o conteúdo e abrangência de alguns serviços e apoios em matéria de
segurança social;
- Outras atividades consideradas necessárias, pelos serviços de emprego, para apoio à inserção
profissional dos desempregados;

Gabinete de Apoio ao Emigrante
Foi formalizada e submetida a deliberação da Câmara Municipal, a adesão a um protocolo de
cooperação a estabelecer com a Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades
Portuguesas para instalação de um Gabinete de Apoio ao Emigrante, assente nos seguintes
pressupostos:

 Estima-se assim que o número de emigrantes portugueses supere os dois milhões, o que
significa que mais de 20% dos portugueses vive fora do nosso país.
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 Portugal, a exemplo das sociedades ocidentais mais desenvolvidas, vive hoje um acentuado
declínio demográfico que resulta de um envelhecimento global da população a que acresce
uma baixa taxa de natalidade, com consequências muito sérias a médio prazo.

 Estima-se, a médio prazo, a não surgirem e a não serem implementadas políticas públicas que
respondam com rapidez a este problema, uma redução da população portuguesa em números
significativos, cujas consequências serão claramente visíveis ao nível da sustentabilidade do
sistema de segurança social, acrescido da redução da capacidade do país de responder de
forma adequada aos desafios que hoje se lhe colocam em matéria de desenvolvimento
económico e tecnológico, de competitividade e de manutenção da sua influência internacional.

Às entidades públicas cabe a responsabilidade de propor e colocar em prática medidas que
contrariem ou procurem reverter a situação descrita, como a orientação geral expressa pelo
Governo Português, traduzida no Plano Estratégico para as Migrações (2015-2020) que tem, como
objetivo central, estimular o regresso dos emigrantes portugueses e o reforço dos laços de
afetividade com o País, enquadrado por medidas de apoio e acompanhamento desse retorno.

Em face deste desígnio, também às autarquias, em particular às Câmaras Municipais, cabe um
papel fundamental em todo este processo de retorno da comunidade emigrante a Portugal.

Tal como é descrito no documento de protocolo de cooperação proposto, cabe ao Município
adotar, em articulação com os serviços da administração central do Estado, em particular o
Ministério dos Negócios Estrangeiros, políticas ativas de atração e de integração desta
comunidade, agilizando procedimentos e criando as estruturas adequadas que permitam uma
grande rapidez e conforto na resolução destes processos.

Apesar de não ser tida, atualmente, como uma das principais fontes de emigração é, contudo,
deficitária em termos de quadros preparados em face da enorme procura de recursos humanos
qualificados para a indústria de moldes e de plásticos.

Apesar desta indústria se basear, tendencialmente, em tecnologias que, de alguma maneira,
dispensam ou facilitam a intervenção humana, não deixa, ainda assim, de carecer de pessoas com
as mais altas qualificações académicas que lhe permitam responder e manter-se atualizada face às
exigências e rigor dos mercados onde atua.

Importa, pois, atrair e fixar, também, profissionais, quadros altamente qualificados e talentos
portugueses emigrados, ou até mesmo os novos cidadãos portugueses luso-descendentes, cuja
valorização académica e profissional adquirida no estrangeiro possa constituir uma mais-valia para
os próprios, para o país e, em última análise, para o Município.
Também o futuro do Município, não sendo imune ao processo de envelhecimento da população
que afeta todo o País, depende do seu rejuvenescimento, capacidade de atração e capacidade de
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sucessão nas empresas que assegure as elevadas taxas de crescimento económico e o
posicionamento que tem mantido ao longo dos anos na liderança da atividade económica e das
exportações na região.

Acresce ainda, a este aspeto, todo o potencial económico e científico instalado, além das
oportunidades que se oferecem aos emigrantes que, escolhendo a Marinha Grande, aqui podem
realizar investimentos, empreender, produzir investigação em diversos domínios científicos e gerar
riqueza.

Este Gabinete deverá ser instalado, também, no Centro Empresarial da Marinha Grande assim que
estiverem concluídos os trabalhos de reabilitação daquela infraestrutura e deverá ter como
objetivos principais:
 Prestar de apoio aos munícipes (cidadãos), que tenham estado emigrados, que estejam em

vias de regresso, ou ainda residentes nos países de acolhimento;
 Responder às questões inerentes ao regresso e reinserção em todas as suas vertentes: social,

jurídica, económica, investimento, emprego, estudos, etc., etc..
 Dinamizar as potencialidades económicas do Município, junto das Comunidades, com acesso à

base de dados onde existem 120.000 empresários/empresas portuguesas presentes em todo
o Mundo.

 Prestar apoio nas questões referentes às competências das Câmaras Municipais,
nomeadamente no que se refere a obtenção de licenças para obras, licenças para comércio ou
indústria ou projetos diversos.

2. ATIVIDADE ECONÓMICA - COOPERAÇÃO COM EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS

Apoio à Associação Pool Net no âmbito da “Semana de Moldes 2018”
Foram executados todos os procedimentos necessários à formalização e atribuição do apoio da
Câmara Municipal à associação “Pool Net” para efeitos da sua participação na organização da
edição 2018 da “Semana de Moldes” que decorreu entre 1 e 4 de outubro de 2018.

As atividades fundamentais desta “Semana” tiveram lugar na Marinha Grande, enquanto principal
polo industrial do País ligado às indústrias de moldes e de plásticos e, por força dessa condição,
onde se encontram sediadas as diversas entidades associativas de representação empresarial,
profissional e de investigação, relacionadas com estas atividades.

A “Semana de Moldes”, sendo uma organização conjunta da CEFAMOL – Associação Nacional da
Indústria Moldes, do CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas
Especiais e Plásticos e da Associação POOL-NET – Portuguese Tooling & Plastics Network, tem
contado, ao longo das diversas edições, com o apoio ativo do Município da Marinha Grande que
beneficia também da visibilidade deste setor à escala mundial.
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Este evento procura promover, fundamentalmente, o “Cluster” português de “Engineering &
Tooling From Portugal”, estimulando a discussão das tendências tecnológicas e de mercado que
virão a condicionar a atividade industrial, em particular, as indústrias de moldes e plásticos, em
termos mundiais.

Acresce a este aspeto, a relevância e excelência crescentes da Indústria Portuguesa de Moldes nos
mercados internacionais enquanto precursora e dinamizadora do conceito recente denominado
de “Indústria 4.0”, que tem registado recordes em matéria de volume de exportação (em 2017
mais de 675 milhões de euros) para um mercado global de cerca de 93 Países.

Destacam-se, no âmbito desta “Semana”:
 As Conferências “RPD - Rapid Product Development” e Workshops temáticos que visaram

apresentar as principais inovações introduzidas na indústria, numa perspetiva de futuro;
 O Brokerage Event, que teve como objetivo, a promoção de reuniões bilaterais para o

desenvolvimento de redes e projetos internacionais;
 A Conferência “Moldes Portugal”, que assinalou o encerramento formal do evento, permitiu

refletir estrategicamente sobre os caminhos que vão ser percorridos pela indústria e pela
economia mundial num futuro próximo.

 Eventos Sociais e Culturais que pretenderam promover o Turismo e a Cultura, dando a
conhecer a Empresários, Investigadores, Académicos e outros participantes na Semana dos
Moldes, as riquezas materiais e imateriais do Território.

Este evento, em que participaram diversos membros do Governo Português, teve uma cobertura
internacional inédita através de órgãos de comunicação especializada, oriundos de Países
especialmente relevantes em matéria de mercado para esta indústria, tais como:
 Espanha
 França
 Estados Unidos
 Alemanha.

Participaram ainda neste evento, cerca de 1100 empresários e quadros técnicos, nacionais e
estrangeiros que aqui puderam usufruir de um ótimo acolhimento bem como da partilha e
transmissão de conhecimento técnico e científico.
Jornadas Técnicas Promovidas pela Cefamol no Centro Empresarial
Foram agilizados procedimentos e garantidas as necessárias condições logísticas para permitir a
realização de diversas Jornadas Técnicas promovidos pela Cefamol - Associação Nacional da
Indústria de Moldes, ao longo do mês de novembro, no auditório do Centro Empresarial da
Marinha Grande, nomeadamente:

 “A Indústria de Moldes 4.0 – Robótica e 5 Eixos”
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 “A standardização como fator-chave para a competitividade”
 “Redução de tempos de produção e otimização da ferramenta na maquinação de moldes”
 “Gestão do Ciclo de Vida do Produto na Indústria de Moldes”
 “Impressão 3D - Fabricação Aditiva”
 “Garantia da Qualidade na Produção de Moldes”

Participaram nestas jornadas cerca 300 pessoas.

Formação Técnico-Profissional Promovida pela “Polidiagnóstico”
Foram agilizados procedimentos e garantidas as necessárias condições logísticas para permitir a
realização de uma sessão de Formação Técnico-Profissional promovida pela “Polidiagnóstico
Empresas”, no auditório do Centro Empresarial da Marinha Grande:

“Fisioterapia em Posto de Trabalho”
Participaram nesta atividade cerca de cinquenta pessoas.

Reunião do Conselho Geral do SINDEQ - Sindicato das Indústrias e Afins
Foram agilizados procedimentos e garantidas as necessárias condições logísticas para permitir a
realização de uma reunião do Conselho Geral do SINDEQ - Sindicato das Indústrias e Afins, no
auditório do Centro Empresarial da Marinha Grande.

3. COOPERAÇÃO EXTERNA

Projeto de Formação Técnico Profissional em Metalomecância e CNC
Foi assegurada a organização de programa e formalização de contactos para realização de uma
missão técnica e política que visitou Cabo Verde, entre os dias 12 e 15 de novembro, na sequência
da decisão tomada pelo consórcio de formação profissional em metalomecância e CNC, de atribuir
esta tarefa à Câmara Municipal da Marinha Grande.
Este Consórcio é constituído por diversos municípios da Região Centro, Associações Empresariais,
Centros de Formação Tecnológica e Incubadoras de Empresas e tem como objetivo fundamental, o
desenvolvimento de um projeto de cooperação com Paises da CPLP, em matéria de formação
técnico-profissional de jovens destes Países na área da metalomecânica e máquinas CNC.
Nesta missão participaram representantes dos Municípios de Ansião, Fundão, Penela e Soure para
além de entidades como o ISDOM/Universidade Lusófona, o CENFIM, a Associação de
Desenvolvimento “Terras de Sicó” ou a Escola Profissional do Fundão.

Do programa desta visita constavam, e vieram a ser realizados, contactos com:
→ Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde
→ Secretário de Estado Adjunto para a Inovação e Formação Profissional de Cabo Verde
→ Embaixadora de Portugal em Cabo Verde
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→ Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Cabo Verde
→ Presidente da Associação de Municípios de Cabo Verde
→ Presidente Associação de Municípios de Santiago
→ Câmara Municipal do Tarrafal
→ CERMI - Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial
→ Presidente do Instituto Pedro Pires
→ EHTCV - Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde
→ Polo da Praia, da Universidade Lusófona
→ Escola Secundária de Chão Bom (Tarrafal)
→ Câmara do Comércio, Indústria e Serviços do Sotavento
→ Visita à FIC - Feira Internacional de Cabo Verde

Assembleia Geral da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento
Participação, na 2ª Assembleia Ordinária de 2018 da Rede Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento, que teve lugar no Município de Oeiras, para efeitos de aprovação do Plano de
Atividades para 2018 e discussão das perspetivas futuras para esta Rede.

Houve ainda espaço para preparar a realização de quatro ações de formação dirigida aos técnicos
dos município que integram esta Rede.

Estas ações formação deverão realizar-se durante o primeiro semestre de 2019 em diferente
regiões do País.
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Divisão Administrativa e Financeira

Finanças e Tesouraria

Resumo Diário de Tesouraria - 30.11.2018

11/30/2018

Caixa 9.603 €

Depósitos à Ordem 9.231.747 €

Depósitos a Prazo 7.000.000 €

Depósitos de Operações de Tesouraria 968.210 €

17.209.561 €

RESUMO DA RECEITA

01-01-2017 a 30-11-2017 01-01-2018 a 30-11-2018 Variação

Receitas Correntes 19.196.056 € 64,7% 20.232.499 € 60,5% 5,4%

Receitas de Capital 621.478 € 2,1% 528.207 € 1,6% -15,0%

Outras Receitas 9.857.926 € 33,2% 12.698.136 € 38,0% 28,8%

Total da Receita 29.675.460 € 100% 33.458.842 € 100% 12,7%
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RECEITAS CORRENTES 01-01-2017 a 30-11-2017 01-01-2018 a 30-11-2018 Variação

Impostos Diretos 7.041.487 € 36,7% 7.896.597 € 39,0% 12,1%

Impostos Indiretos 356.214 € 1,9% 345.689 € 1,7% -3,0%

Taxas, Multas e Outras Penalidades 381.415 € 2,0% 258.154 € 1,3% -32,3%

Rendimentos de Propriedade 82.109 € 0,4% 54.296 € 0,3% -33,9%

Transferências Correntes 5.636.820 € 29,4% 5.754.401 € 28,4% 2,1%

Venda de Bens e Serviços
Correntes 5.651.560 € 29,4% 5.848.385 € 28,9% 3,5%

Outras Receitas Correntes 46.450 € 0,2% 74.977 € 0,4% 61,4%

Total da Receita 19.196.056 € 100% 20.232.499 € 100% 5,4%



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
Câmara Municipal da Marinha Grande

{ PAGE

}

RESUMO DA RECEITA

RECEITAS DE CAPITAL 01-01-2017 a 30-1-2017 01-01-2018 a 30-11-2018 Variação

Venda de Bens de
Investimento - € 0,0% - € 0,0%

Transferências de Capital 612.830 € 98,6% 526.730 € 99,7% -14,0%

Activos Financeiros - € 0,0% - € 0,0%

Passivos Financeiros - € 0,0% - € 0,0%

Outras Receitas de Capital 8.649 € 1,4% 1.477 € 0,3% -82,9%

Total da Receita 621.478 € 100% 528.207 € 100% -15,0%
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OUTRAS RECEITAS 01-01-2017 a 30-11-2017 01-01-2018 a 30-11-2018 Variação

Reposições não abatidas nos
pagamentos 48.419 € 0,5% 35.194 € 0,3% -27,3%

Saldo da Gerência Anterior 9.809.507 € 99,5% 12.662.942 € 99,7% 29,1%

Total de Outras Receitas 9.857.926 € 100% 12.698.136 € 100% 28,8%

RESUMO DA DESPESA

01-01-2017 a 30-11-2017 01-01-2018 a 30-11-2018 Variação

Despesas
Correntes 12.547.061 € 82,8% 12.662.738 € 73,5% 0,9%

Despesas de
Capital 2.609.096 € 17,2% 4.554.204 € 26,5% 74,6%

Total da Despesa 15.156.156 € 100% 17.216.942 € 100% 13,6%
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RESUMO DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES 01-01-2017 a 30-11-2017 01-01-2018 a 30-11-2018 Variação

Despesas com o Pessoal 4.777.741 € 38,1% 4.892.688 € 38,6% 2,4%

Aquisição de Bens e
Serviços 6.090.200 € 48,5% 5.834.518 € 46,1% -4,2%

Juros e Outros Encargos 23.001 € 0,2% 6.668 € 0,1% -71,0%

Transferências Correntes 1.088.814 € 8,7% 1.242.917 € 9,8% 14,2%

Subsídios 310.036 € 2,5% 381.216 € 3,0% 23,0%

Outras Despesas Correntes 257.268 € 2,1% 304.730 € 2,4% 18,4%

Total da Despesa 12.547.061 € 100% 12.662.738 € 100% 0,9%
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RESUMO DA DESPESA

DESPESAS DE CAPITAL 01-01-2017 a 30-11-2017 01-01-2018 a 30-11-2018 Variação

Aquisição de Bens de Capital 2.086.116 € 80,0% 4.188.566 € 92,0% 100,8%

Transferências de Capital 132.500 € 5,1% 108.879 € 2,4% -17,8%

Ativos Financeiros 134.119 € 5,1% 0 € 0,0% -100,0%

Passivos Financeiros 256.360 € 9,8% 256.759 € 5,6% 0,2%

Outras Despesas de Capital 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Total da Despesa 2.609.096 € 100% 4.554.204 € 100% 74,6%
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Património

Aquisição Património da FEIS ao Banco Millennium BCP

No dia 13 de dezembro a Presidente da Câmara assinou a escritura de aquisição ao Millennium
BCP da totalidade do património da antiga Fábrica Escola Irmãos Stephens pelo valor de 1.2
milhões de euros, conforme deliberação da Câmara Municipal e autorização da Assembleia
Municipal.

Na ocasião a Presidente proferiu as seguintes palavras:

Hoje é um dia histórico para a Marinha Grande. Hoje vemos concretizado um sonho antigo. O
legado patrimonial que a família Stephens deixou no coração da Marinha Grande finalmente
pertence aos Marinhenses.

Hoje, com este acto solene que marca o forte investimento do Município no edificado patrimonial,
entramos com o pé direito nas comemorações dos 250 anos da chegada de Guilherme Stephens à
nossa cidade, que decorrerão durante o ano de 2019.

Guilherme Stephens deu muito de si à Marinha Grande e a Marinha Grande respondeu dando tudo
o que tinha, como sempre faz. Demos os recursos naturais e a força de trabalho. Demos sangue e
suor. E não nos esqueceremos do desenvolvimento que esta simbiose nos trouxe. A memória
coletiva de um povo é aquilo que garante que passamos os nossos valores e a nossa cultura às
gerações mais novas. Tendo isso em conta, as comemorações dos 250 anos de Guilherme Stephens
na Marinha Grande têm necessariamente que ser um elo de ligação fundamental entre o passado,
o presente e o futuro.

O nosso investimento neste património não acaba por aqui, agora é necessário reconstruir e
requalificar, dando uma nova vida e utilidade aos edifícios deste antigo e gigante complexo
industrial.

FEIS é a abreviatura de Fábrica Escola Irmãos Stephens e isso poderá dizer-nos algo. Queremos que
este espaço seja uma âncora do centro tradicional da cidade, queremos que este espaço mude mas
continue a ser aquilo que sempre foi: uma fábrica de grandes talentos e um local de produtos de
excelência. Todos os outros edifícios do património Stephens que já eram nossos são locais de
memória, cultura e formação: a Casa da Cultura, o Museu do Vidro, a Biblioteca Municipal e a
Escola Profissional. Acreditamos que este espaço, em termos conceptuais, pode dar continuidade a
isso mesmo.

Se nas empresas da Marinha Grande a inovação tecnológica é uma tremenda mais valia, na
sociedade a evolução tecnológica tem tido o condão de nos afastar, enquanto indivíduos. Por isso,
são cada vez mais necessários pólos de interação social e humana, onde a preservação da
memória nos faça interagir socialmente.
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A cultura é uma das melhores formas de progresso, mobilidade social e garantia de igualdade que
podemos ter.

Os Marinhenses sabem o préstimo de valor incalculável que a família Stephens lhes trouxe. Nós
sabemos o quanto este património é importante para os Marinhenses e por isso mesmo hoje
vamos devolvê-lo à propriedade do povo da Marinha Grande.

É, para mim, uma verdadeira honra assinar hoje este acto solene e poder testemunhar um pedaço
de história a ser feito.

{INCLUDEPICTURE \d "https://scontent.fopo2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/48090604_1899585993469928_6490841730638675968_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=sconte

nt.fopo2-2.fna&oh=49481d4dd5ca61600c0521c7854cd935&oe=5CA4038B" \*

MERGEFORMATINET }

( Momento da assinatura da Escritura que foi feita na entrada da FEIS )
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INFORMAÇÃO
SITUAÇÃO FINANCEIRA DOMUNICÍPIO

Nos termos da alínea c) do n.º2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à
Assembleia Municipal apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do
Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do município.

Para efeitos de acompanhamento da execução orçamental, anexam-se mapas relativos à execução
orçamental da receita e da despesa de 1 a 30 de novembro de 2018 e comparação com o ano
transato.

O total dos compromissos assumidos por pagar ascende a 8.840.348,63 euros, dos quais,
4.316.837,05 euros respeitam a despesas correntes e 4.523.511,58 euros a despesas de capital. O
total dos cabimentos assumidos por adjudicar ascende a 1.724.512,65 euros.

O Resumo Diário de Tesouraria do dia 30 de novembro de 2018 regista um montante em caixa de
9.602,90 euros, de depósitos à ordem de 9.231.747,42 euros, de depósitos a prazo de 7.000.000
euros e de depósitos de Operações de Tesouraria 968.210,33 euros.

Marinha Grande, 17 de dezembro de 2018

A Presidente da Câmara Municipal

_____________________________________
Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira
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Divisão Qualidade de Vida

Obras Municipais

1. Obras concluídas

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR

INVESTIMENTO

1 ADS N.º 04/2018 EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ABASTECIMENTO ÁGUAS NA RUA FERREIRA DE CASTRO 10.562,90 €

2 AD N.º 05/2018
REMODELAÇÃO DAS CONDUTAS ADUTORA E DISTRIBUIDORA NA AV. DAS PISCINAS EM S.
PEDRO DE MOEL 21.188,42 €

3 CP N.º 18/2017
REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA AMIEIRA E CHARNECA DA
AMIEIRA - FASE 3 96.703,68 €

4 CP N.º 02/2018
EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA VAL GIL E RUAMOINHO DE
GUERRA - FASE 3 65.837,45 €

5 CP N.º 20/2017 REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUERDA E RUA DA ALMOÍNHA VELHA 299.935,58 €

6 CP N.º 16/2017 REQUALIFICAÇÃO DA EB GUILHERME STEPHENS - MARINHA GRANDE 433.363,19 €

7 CP N.º 20/2016 REQUALIFICAÇÃO DA RUA E TRAVESSA DAS ANDORINHAS 761.403,51 €

8 CP N.º 05/2016 REABILITAÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO - MARINHA GRANDE 77.497,79 €

9 CP N.º 31/2017 REDE DE ABASTECIMENTO EM ALTA - SÃO PEDRO DE MOEL - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES 185.513,54 €

10 CP N.º 15/2017 REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO 267.878,00 €

11 CP N.º 24/2017 REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VIEIRA DE LEIRIA 39.952,62 €

12 CP N.º 29/2017 REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO JARDIM DE INFÂNCIA DAS TRUTAS 33.904,10 €

13 AD N.º 10/2018 REABILITAÇÃO DE VÁRIOS FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL - MARINHA GRANDE 24.470,31 €

14 CPRÉVIA 05/2018 CONSERVAÇÃO RUA FERREIRA DE CASTRO E DA RUA DO PARQUE DAS MERENDAS DA PORTELA 83.646,72 €

15 ADS N.º 03/2018 REPARAÇÃO DO PISO DO SETOR DO APROVISIONAMENTO 1.725,57 €

16 ADS N.º 05/2018 SUBSTITUIÇÃO DE PORTÕES DO ARMAZÉM - ÁREA DE APROVISIONAMENTO 8.328,42 €

17 ADS N.º 06/2018 SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIA ÁREA DO APROVISIONAMENTO 2.560,96 €

18 ADS N.º 08/2018
COLOCAÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO NO CAMPO DE JOGOS DO PARQUE MUNICIPAL DE
EXPOSIÇÕES 4.944,64 €

19 ADS N.º 09/2018 REPARAÇÃO DE TECTO FALSO NUMA SALA DE AULA NA ESCOLA JOÃO BEARE 159,00 €

20 ADS N.º 10/2018 REPARAÇÃO DOS DANOS DA TEMPESTADE LESLIE NO GIMNODESPOERTIVO DA VIEIRA DE LEIRIA 4.239,79 €

21 ADS N.º 11/2018
REPARAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NOS ESTALEIROS
MUNICIPAIS 1.288,96 €

22 ADS N.º 13/2018
LIMPEZA E PREPARAÇÃO DOS ELEMENTOS DA ESTRUTURA DA COBERTURA DO EDIFICIO DA
IVIMA 2.120,00 €

23 ADS N.º 14/2018 REPARAÇÃO DOS DANOS DA TEMPESTADE LESLIE NO EDIFÍCIO DOS CTT NA PRAIA DA VIEIRA 9.780,62 €

24 ADS N.º 16/2018
OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LESLIE NAS COBERTURAS DOS
BLOCOS 4,5,6, 7 E 8 6.025,17 €

QUADRO 1 - EMPREITADAS CONCLUÍDAS.
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FIGURAS 1 E 2 - ASPETOS FINAIS DA OBRA “REQUALIFICAÇÃO DA RUA ESQUERDA E RUA DA ALMOÍNHA VELHA”.

FIGURA 3 - ASPETOS FINAIS DA OBRA “REPARAÇÃO DOS DANOS DA TEMPESTADE LESLIE NO EDIFÍCIO DOS CTT NA PRAIA DA VIEIRA”
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FIGURAS 4 E 5 - ASPETOS FINAIS DA OBRA “REABILITAÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO”

FIGURAS 6 E 7 - ASPETOS FINAIS DA OBRA “EXECUÇÃO DE REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA VAL GIL E RUA MOINHO DE GUERRA - FASE 3”

2. Obras em execução

REF.ª DESIGNAÇÃO
VALOR

ADJUDICAÇÃO
NÍVEL

EXECUÇÃO

1 CP 19/2017
REDE SANEAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS AMIEIRA E CHARNECA
AMIEIRA - FASE 4 (1) 235.611,67 € 53%

2 AD 04/2018
MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA EXISTENTES NAS
PRAIAS E ÁGUAS BALNEARES DO CONCELHO 31.799,47 € 75%

3 AD 09/2018
EXECUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO NA RUA NOVA DOMOÍNHO DE CIMA -
ALBERGARIA 31.284,73 € 25%

4 CP 01/2018
AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA
DA SAÍDA NORTE DA ZIMG – PARTE 04 182.872,61 € 21%

5 CP 06/2018
REQUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE
LEIRIA 349.182,42 € 9%

6 CP 05/2018 REQUALIFICAÇÃO/ AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DAMOITA 418.699,99 € 5%

7 CP 13/2018 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA VITÓRIA 298.689,49 € 5%
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8 CP 20/2018
SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DA COBERTURA DA PISCINA MUNICIPAL DA
VIEIRA 29.197,33 € 89%

9 AD 13/2018
EXECUÇÃO DE PARQUES DE EXERCÍCIO AO AR LIVRE - CONCELHO DAMARINHA
GRANDE 18.609,36 €

S/ auto
medição

10 AD 14/2018 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 26.216,45 €
S/ auto
medição

11 ADS 12/2018 REDE INFORMÁTICA ESTRUTURADA EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 10.490,71 € 22%

12 ADS 15/2018 REPARAÇÃO DE COBERTURAS DA CASA MUSEU AFONSO LOPES VIEIRA 9.485,41 € 74%

13 ADS 17/2018
REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO - TEMPESTADE
LESLIE 4.230,46 €

S/ auto
medição

14 ADS 18/2018
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NA CASA MORTUÁRIA DA MARINHA
GRANDE 7.179,61 €

S/ auto
medição

QUADRO 2 - EMPREITADAS EM EXECUÇÃO.
(1) obra suspensa, devido à necessidade de realizar trabalhos não previstos no contrato, nomeadamente a remodelação da rede de águas
existente na Rua dos Bentos e Rua do Portel

FIGURAS 19 A 21 - ASPETOS DA OBRA DE “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE”.

FIGURAS 19 A 21 - ASPETOS DA OBRA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA VITÓRIA”.
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FIGURAS 19 A 21 - ASPETOS DA OBRA DE “REQUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA PISCINA MUNICIPAL DE VIEIRA DE LEIRIA”.

GRÁFICO 1 EMPREITADAS - MONTANTE EXECUTADO ATÉ FINAL DE NOVEMBRO DE 2018.

3. Adjudicadas (por consignar)

REF.ª DESIGNAÇÃO

1 CP 17/2017 INSTALAÇÃO DE CRECHE PARA 84 CRIANÇAS NO EDIFÍCIO DA IVIMA

2 CP 27/2017 EXECUÇÃO DE CIRCUITO RODOVIÁRIO - PARQUE DA CERCA - MARINHA GRANDE

3 CP 03/2018 EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE NA ÁGUA NA RUA DOS BENTOS E NA RUA DO PONTEL - FASE 4

QUADRO 3 - EMPREITADAS ADJUDICADAS, POR CONSIGNAR.



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
Câmara Municipal da Marinha Grande

{ PAGE

}

Divisão Modernização e Capacitação

Balcão de Atendimento ao Munícipe

1. Atendimentos
a) Número de Atendimentos: 4356
b) Tempo médio de espera: 9m20s

2. Licenças
a) Licenças emitidas:

i. 8 licenças especiais de ruído.
ii. 4 licenças para instalação e funcionamento de recinto improvisado e itinerante.

b) Autorizações
i. 8 autorizações para realização de eventos em locais públicos e utilização das vias para

realização de provas desportivas ou outras;
ii. 13 autorizações para isenção do pagamento de taxas ao abrigo do artigo 14.º do

Regulamento e Tabela de Taxas do Município da Marinha Grande;

3. Águas e Saneamento
a) Serviços executados

i. Limpeza de fossas – 640 fossas, num total de 6.415m3
ii. Substituição de contadores efetuada por empresa externa-719
iii. Instalação de contadores-215
iv. Cortes de abastecimento de água por falta de pagamento-541

b) Contratos de fornecimento
i. Celebrados 370 novos contratos de fornecimento

c) Leituras
i. Nos meses de setembro, outubro e novembro 2018 foram efetuadas 33.813 leituras

de consumo

4. Receita arrecadada no GAM - POCAL

Nos meses de ABRIL e MAIO de 2018: 1.396.224,33€

De onde se destaca:
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5. Águas e Saneamento – AQUAMATRIX:

Tecnologias da Informação

 SiteSurvey para projeto de dotação de Wireless nos edifícios municipais e espaços públicos,

ou seja, levantamento das necessidades para instalação de wi-fi em diversos locais do

concelho;

 Reestruturação do sistema de backups do Município da Marinha Grande;

 Aquisição e parametrização de um sistema de gestão de ativos (para gestão do parque

informático);

 Aquisição e parametrização de um sistema de gestão de pedidos de suporte e incidentes

informáticos;

 Aquisição, parametrização, instalação de serviço de Voz Fixa, Internet, Voz móvel e M2M

(machine to machine) ioT - Furos de agua, reservatórios de água, semaforos, nos

edifícios municipais, escolas e outros;

 Instalação, configuração, parametrização de firewall para controlo de wireless aberto

(Marinha Grande Digital);

Alimentação escolar 2.330,16€

Cemitérios (inumações e trasladações, etc) 18.894,42€

Utilização dos mercados municipais 18.707,58€

Publicidade e ocupação da via pública 2.239,30€

Metrologia 2.031,51€

Águas, saneamento e resíduos sólidos 1.344.588,33€

Águas, saneamento, resíduos sólidos e serviços

Faturação Recebimentos

1.213.680,68€ 1.242.249,93€
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 Criação de um servidor SRV-CLOUD com sistema OwnCloud, para estudo de possibilidade

de uso interno em substituição de ficheiros partilhados em estrutura de arquivo ou

remessa de ficheiro via wetransfer, ou equivalentes;

 Criação e instalação de sistema wifi com controlo de acessos para FAG 2018 e relatórios

para PJ / Turismo.

No apoio às escolas:

Distribuição, instalação e parametrização de 24 computadores nas escolas primárias e jardins

de infância;

Aquisição e instalação de equipamento de rede, nomeadamente, 15 switchs e 26 acess

point´s para 12 escolas.

Escola Switch de rede
(Quantidade)

Acess
Points

ANTÓNIO VITORINO 2 4

ALBERGARIA 1 1

AMIEIRINHA 1 2

PRAIA DA VIEIRA 2 2

PASSAGEM 0 1

FONTE SANTA 1 2

ORDEM 1 2

COMEIRA 1 1

JOÃO BEARE 3 4

PILADO 1 2

PICASSINOS 1 2

FRANCISCO VERISSIMO 1 3
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Recursos Humanos

1. Nova estrutura orgânica

Entrou em vigor no dia 12 de outubro, o novo Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da

Câmara Municipal da Marinha Grande, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 196,

de 11 de outubro.

Sumariamente, passaram a existir:

- Gabinete de Apoio aos Órgãos de Gestão (GAOG);

- Gabinete Municipal de Proteção Civil (GMPC);

- Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (GCRP);

Gabinete de Auditoria e Melhoria Contínua (GAMC);

Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo (GAEE);

Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Candidaturas (GDEC);

Divisão Administrativa e Financeira (DAF);

Divisão de Qualidade de Vida (DQV);

Divisão de Modernização e Capacitação (DMC);

Divisão de Gestão do Território (DGT);

Divisão de Desenvolvimento da Cidadania (DDC);

Divisão Jurídica e de Apoio.

Ao abrigo do disposto no artigo 25.º, n.º 1 alínea c) da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na

sua redação atual, aplicável às autarquias locais pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na

redação atual, foram mantidas as comissões de serviço dos seguintes dirigentes:

- Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Sandra Maria Felizardo de Oliveira e Paiva

Cunha da Cruz;

- Chefe da Divisão de Qualidade de Vida, Eng.ª Susana Cristina Martins da Silva;

- Chefe da Divisão de Modernização e Capacitação, Dr.ª Lina Fernanda Vieira Frazão;
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- Chefe de Unidade da Área de competência Recursos Humanos, Dr.ª Marina Alexandra Neves

de Freitas;

- Chefe da Divisão de Gestão do Território, Dr.ª Inês Maria dos Santos Pinto Marrazes;

- Chefe de Unidade da Área de competência Gestão Urbanística, Dr.ª Ana Isabel Viegas Batista

Marques.

Encontram-se nomeados em regime de substituição os seguintes dirigentes:

- Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania – Dr. Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves;

- Chefe da Divisão Jurídica e de Apoio – Dr. Ana Maria Ramos de Sousa.

2. Processamento de vencimentos

Foi efetuado o processamento de vencimentos dos meses de setembro a novembro e iniciado

o do mês de dezembro, dando-se cumprimento às normas legais vigentes.

3. Comunicação de rendimentos e retenções

Foi preenchida e remetida através do portal das finanças, a Declaração Mensal de

Remunerações – AT, em obediência ao disposto no artigo 119.º, n.º 1 alínea c), subalínea i) do

Código do IRS, relativa aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018.

4. Acidentes de trabalho

No período de referência há a registar 5 acidentes de trabalho, ocorridos com 1 trabalhador

da DMC (encarregada operacional), 2 trabalhadores da DQV (1 assistente operacional e 1

técnico superior) e 2 trabalhadores da DDC (1 assistente operacional e 1 assistente técnico),

que originaram ausências por incapacidade temporária absoluta.

O n.º total de dias de incapacidade temporária absoluta para o trabalho referentes a

acidentes ocorridos no período em referência, foi de 176 dias (DMC - 31 dias / DQV - 30 dias /

DDC - 115).
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A registar igualmente neste período, 5 dias de incapacidade temporária parcial e 24 dias de

Incapacidade temporária absoluta, decorrentes de acidente ocorrido no ano de 2017, que

transitou para o ano de 2018 (DQV - 1 assistente operacional).

5. Acidentes Pessoais

No período de referência não houve registo de acidentes desta natureza.

6. Doenças Profissionais

Existem dez processos de trabalhadores da autarquia (Emília Fernandes Rigueira – DDC, Maria

Lucília Botas - DQV, Maria Lurdes Pereira - DDC, Manuel José – DQV, Maria Fátima Boiça –

DQV, Deonilde Costa - DQV, Joaquim Boiça - DQV, Ana Paula Jesus – DDC e José Vieira - DQV),

pendentes de certificação de doença profissional, pelo Departamento de Proteção contra os

Riscos Profissionais.

Aos nomes atrás referidos, acrescem mais dois novos pedidos, iniciados em setembro de

2018 (Maria de Fátima Francisco - DDC e Eva Glória - DQV).

7. Aposentação

No período de referência há a registar:

8. Formação Profissional

 “Sigma SNC-AP” - 4 de outubro - Org.ª Medidata.net - Sistemas de Informação para

Autarquias, S.A. - chefe de divisão e 2 técnicos superiores da atual DAF e 1 técnico de

informática;

Instrução de processos de aposentação 2

Processos decididos 1

Processos pendentes de decisão pela CGA 2
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 “Public Space´s Service System” - 8 e 9 de outubro - Org.ª Instituto Superior Técnico - chefe

de divisão da atual DGT;

 “Registo Cidadão da União Europeia” - 11 de outubro de 2018 - Org.ª SEF - Serviço de

Estrangeiros e Fronteiras - 2 assistentes técnicos da DMC - inscrição gratuita;

 “Património, Turismo e Desenvolvimento Sustentável” - 18 e 19 de outubro - Org.ª

Pporto.pt e VERdeNovo - 2 técnicos superiores da DDC - 100,00 €;

 “Portugal Digital SUMMIT´18” - 23 e 24 de outubro de 2018 - Org.ª Vortal - 2 técnicos

superiores do GCRP - inscrições gratuitas;

 “Sessão de apresentação manual prático de estradas” - 8 de novembro - Org.ª Ordem dos

Engenheiros Região Centro - chefe de divisão da DQV e 1 técnico superior - inscrições

gratuitas;

 Encontro ARUBA - 20 de novembro de 2018 - Org.ª Hewlett Packard - 1 especialista de

informática da DMC - inscrição gratuita;

 “Jornadas Técnicas CTGA 2018” - 29 de novembro de 2018 - Org.ª CTGA - 2 chefes de

divisão DMC e DQV - inscrições gratuitas.

9. Procedimentos concursais de regularização extraordinária de vínculos precários

Integração de 2 assistentes operacionais no âmbito do procedimento concursal comum

restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP – área dos serviços urbanos;
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Integração de 2 assistentes operacionais no âmbito do procedimento concursal comum

restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP – área da cultura;

Integração de 7 assistentes operacionais no âmbito do procedimento concursal comum

restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP – área das instalações desportivas;

Integração de 3 assistentes técnicos no âmbito do procedimento concursal comum restrito a

candidatos abrangidos pelo PREVPAP – área dos museus;

10. Procedimentos de mobilidade

 Admissão de trabalhador do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria, no âmbito

de procedimento de mobilidade interna na categoria de um técnico superior licenciado

em comunicação e relações públicas, para o Gabinete de Comunicação e Relações

Públicas;

Realização das entrevistas de seleção no âmbito dos seguintes procedimentos:

 mobilidade interna na categoria de um assistente técnico para o front-office do Balcão

de Atendimento ao Munícipe;

 mobilidade interna na categoria de um assistente técnico para a Contabilidade;

 mobilidade interna na categoria de um assistente técnico para o Aprovisionamento;

 mobilidade interna na categoria de um assistente técnico para atendimento na área do

Urbanismo.

 Abertura de procedimento de mobilidade interna na categoria de um assistente técnico

para a Divisão Financeira e de Tecnologias da Informação - contabilidade.

 Abertura de procedimento de mobilidade interna na categoria de um assistente técnico

para a Divisão Financeira e de Tecnologias da Informação - área de aprovisionamento.
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 Abertura de procedimento de mobilidade interna na categoria de um assistente técnico

para a Divisão Ordenamento do Território - área de controlo de processos, atendimento

e apoio administrativo.

 Abertura de procedimento de mobilidade interna na categoria ou intercarreiras de um

técnico superior licenciado em planeamento regional e urbano, para a Divisão de

Ordenamento do Território.

11. Avenças

Despoletado o processo de consulta prévia para contratação da equipa multidisciplinar, no

âmbito do projeto “Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PICIE)” – Aviso Centro –

66-2016-15, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Centro 2020.

12. Medicina no Trabalho

Em 22 de outubro de 2018, iniciou a prestação de serviço externo e integrado de saúde e

segurança no trabalho com a empresa Gesaude, Organização e Gestão de Saúde nos Locais de

Trabalho, Lda.

No âmbito da Medicina no trabalho realizaram-se os seguintes exames:

 Análises Clínicas, nos dias 28 e 30 de novembro;

 Exames complementares (audiograma / visioteste / eletrocardiograma / espirometria /

dinamometria), nos dias 28 e 30 de novembro;

 Consulta de Medicina no Trabalho, nos dias 30 de novembro e 6 de dezembro.

N.º de trabalhadores com análises clínicas realizadas em 28 de novembro:

 DQV – 15
 DDC – 3
 DAF – 1

N.º de trabalhadores com análises clínicas realizadas em 30 de novembro:
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 DDC – 3
 DQV – 6
 GMPC – 1

O que perfaz um total de:

Exames de admissão

DDC – 7

DQV – 3

Exames periódicos

DQV – 12

DAF – 1

DDC – 2

GMPC – 1

Exames periódicos/ocasionais

DQV – 4

13. Ciclo anual de gestão

Foi elaborada a proposta de orçamento das despesas correntes com pessoal e mapa de

pessoal para 2019, que integrou a proposta de documentos previsionais 2019/2022, rejeita

em reunião extraordinária do órgão executivo, de 31 de outubro;

Nessa sequência, foi elaborada a 2.ª proposta de orçamento das despesas correntes com

pessoal e mapa de pessoal para 2019.
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Divisão Gestão do Território

Planeamento do Território

1. Planeamento

1.1 Plano Diretor Municipal - Revisão

- Introdução da informação alfanumérica e geográfica das sugestões/contributos à Revisão do

PDMMG entregues na Câmara Municipal, na respetiva base de dados geográfica para análise

futura;

- elaboração de elementos escritos e desenhados conducentes à organização de processo de

pedido de desafetação de terrenos ao ICNF para as expansões dos aglomerados urbano-

turisticos de S. Pedro de Moel e Praia da Vieira.

1.2 Programa Regional de Ordenamento Florestal – Centro Litoral

- Apreciação e emissão de parecer para envio de contributos ao PROF-CL em sede de parecer

final – envio à CIMRL;

- Apreciação e emissão de parecer para envio de contributos em fase de discussão pública do

Programa;

- Apreciação e emissão de parecer à audição pública – compatibilização de planos.

1.3 Domínio Público Marítimo

- envio de oficio a desencadear processo de desafetação do DPM em S. Pedro de Moel;

2. Projeto

2.1 Topografia

 Alinhamento Rua dos Eucaliptos- Ordem
 Levantamento Rua da Norsa-Pero Neto
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 Levantamento Rua Marques Nobre-Várzea
 Expropriação Rua Marques Nobre-Várzea
 Levantamento Rua Cidade do fundão-Embra
 Alinhamento-Agua de Madeiros
 Alinhamento Rua da Norsa-Pero Neto
 Medição de área Jardim Camões-Marinha
 Levantamento Sede da Comeira
 Alinhamento Rua da Lagoinha-Comeira
 Levantamento Rua do Lamarão- Picassinos

2.2 Acompanhamento /esclarecimento Projetos

Elaboração de projeto de execução da CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INTERFACE DE
TRANSPORTES URBANOS E DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA MARINHA GRANDE – P.A.
n.º 53/2017 - DOT

Informação com a referência CS/67/2018 de 20/09/2018 solicitando a autorização da
plurianualidade à Assembleia Municipal.
Informação com a referência CS/68/2018 de 25/09/2018, propondo que este assunto seja
submetido a deliberação de Câmara para aprovação do projeto de execução acima
identificado.
Informação com a referência CS/69/2018 de 25/09/2018, propondo abertura de
procedimento de concurso público.
Informação com a referência CS/71/2018 de 11/10/2018, confirmando a fatura e a
elaboração do projeto nos termos da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho.

Elaboração de projeto de Reabilitação do Espaço Público no Bairro Municipal Social - Casal
de Malta - Infraestruturas e Proposta Viária – PA n.º 22/2018-AP/DOT

Informação com a referência CS/84/2018 de 07/12/2018 de análise do projeto de execução,
apresentado pela empresa CERTIPLAN, Serviços para o Imobiliário S.A., de acordo com o
especificado na Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho.
Informação com a referência IA/39/2018, relativa à necessidade de ser garantida a
plurianuidade da ação onde está prevista a execução da ação.
Informação com a referência IA/41/2018 a propor, novamente, a aprovação do anteprojeto e
respetiva proposta de deliberação.
Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de execução.

Prestação de serviços de elaboração do Projeto de “MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA
ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE” – P.A. n.º 33/2018
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Informação com a referência CS/75/2018 de 16/11/2018, contendo a análise do anteprojeto
enviado pela equipa a 13/11/2018.
Informação com a referência CS/77/2018 de 20/11/2018, confirmando a fatura e a
elaboração do projeto nos termos da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho.
Informação com a referência CS/78/2018 de 21/11/2018, propondo que este assunto seja
submetido a deliberação de Câmara para aprovação do anteprojeto acima identificado.
O anteprojeto foi aprovado na Reunião de Câmara de 29 novembro 2018.

AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA
SAÍDA NORTE DA ZIMG – Fase 04

Aprovação de Trabalhos Complementares. Informação com a referência CS/70/2018 de
28/09/2018 propondo este assunto seja submetido a despacho para aprovação dos trabalhos
complementares no valor de 4.839,30 € (Quatro mil oitocentos e trinta e nove euros e trinta
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal, assim como a aprovação da prorrogação do prazo
da empreitada em 15 dias para realização destes trabalhos (acrescer ao prazo da
empreitada).
Aprovação de Trabalhos Complementares. Informação com a referência CS/83/2018 de
03/12/2018 propondo este assunto seja submetido a despacho para aprovação dos trabalhos
complementares no valor de 492,09 € (quatrocentos e noventa e dois euros e nove cêntimos),
a que acresce IVA à taxa legal, assim como a aprovação da prorrogação do prazo da
empreitada em 5 dias para realização destes trabalhos (acrescer ao prazo da empreitada).

Elaboração de projeto de execução da CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL E A E.R.
242-2 e projeto de execução da REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA PORTELA – P.A. n.º
11/2017 - DOT

Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de execução.

Projetos de Execução Da CICLOVIA ENTRE A RUA DOS CARREIRINHOS E O ESTÁDIO
MUNICIPAL e AMPLIAÇÃO DA RUA DOS CORTIÇOS – P.A. n.º 10/2017 - DOT

Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de execução.

CENTRO ESCOLAR DA VÁRZEA - REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATUAL ESCOLA
BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DA VÁRZEA – aprovação projeto de execução

Informação com a referência MO/29/2018 datada de 23 novembro 2018 para aprovação do
projeto de execuação. O projeto foi aprovado em Reunião de Câmara de 10 dezembro 2018,
com orçamento de 2.851.433,45 euros +IVA.
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PROJETO DE REABILITAÇÃO INTEGRAL DE EDIFIIO PARA APOIO AOS EQUIPAMENTOS
INSTALADOS NO PATRIMÓNIO STEPHENS – aprovação do estudo prévio

Informação com a referência MO/29/2018 datada de 23 novembro 2018 para aprovação do
projeto de execução. O projeto foi aprovado em Reunião de Câmara de 10 dezembro 2018,
com orçamento de 2.851.433,45 euros +IVA

REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÓNICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL – aprovação projeto de execução

Informação com a referência MF/70/2018 datada de 04 dezembro 2018 para aprovação do
projeto de execuação. O projeto foi aprovado em Reunião de Câmara de 10 dezembro 2018,
com orçamento de 231.254,00 euros +IVA.

PROJETO DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PATINÓDROMO, ADAPTAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE BALNEÁRIOS E BANCADAS DE APOIO E REABILITAÇÃO DE
ARRUAMENTO - CASAL DE MALTA”- Concurso Público PA N.º 58/2018-AP/DOT

Informação com a referência IA/40/2018, relativa à necessidade de ser garantida a
plurianuidade da ação onde está prevista a execução da ação. Acompanhamento do
desenvolvimento do levantamento topográfico e anteprojeto.

2.3 Novos procedimentos EMPREITADAS

REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - Abertura de procedimento de Ajuste Direto n.º
12/2018

Abertura de procedimento de ajuste direto através da informação com a referência
CS/73/2018 de 06/11/2018. Processo de concurso a decorrer na plataforma eletrónica.

EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS NA FREGUESIA DA MARINHA GRANDE
- Abertura de procedimento de Ajuste Direto n.º 16/2018

Abertura de procedimento de ajuste direto através da informação com a referência
CS/81/2018 de 26/11/2018. Processo de concurso a decorrer na plataforma eletrónica.

REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO – Procedimento de
Ajuste Direto Simplificado - ADS n.º 17/2018

Abertura de procedimento de ajuste direto simplificado através da informação com a
referência CS/82/2018 de 30/11/2018. Processo de concurso a decorrer na plataforma
eletrónica.
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INTERVENÇÃO DE REPARAÇÃO DE INFILTRAÇÕES NA COBERTURA NO PME – PAVILHÃO
2 – TEMPESTADE LESLIE - Procedimento de Ajuste Direto Simplificado - ADS n.º 15/2018

Abertura de procedimento de ajuste direto simplificado através da informação com a
referência MJ/03/2018 de 22/11/2018, pelo valor de 5.400,00 €, acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor.

OBRAS DE REPARAÇÃO DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LESLIE NAS COBERTURAS
DOS BLOCOS 4,5,6,7 E 8 DA PRAÇTEA DA LIBERDADE – Procedimento de Ajuste Direto
Simplificado - ADS n.º 16/2018

Abertura de procedimento de ajuste direto simplificado através da informação com a
referência MJ/04/2018 de 30/11/2018 pelo valor de 5.684,12 €, acrescidos de IVA à taxa legal
em vigor.

INSTALAÇÃO SISTEMA CLIMATIZAÇÃO NA CASA MORTUÁRIA MARINHA GRANDE –
Procedimento de Ajuste Direto Simplificado - ADS n.º 18/2018

Abertura de procedimento de ajuste direto simplificado através da informação com a
referência MJ/05/2018 de 05/12/2018 pelo valor de 6.775,50 €, acrescidos de IVA à taxa legal
em vigor.

AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA
SAÍDA NORTE DA ZIMG – Fase 01 – Concurso Público n.º 14/2018

Gestão do processo de concurso e análise dos elementos apresentados na plataforma.
Abertura e análise da proposta apresentada e elaboração de relatórios preliminar e final do
procedimento de concurso. A empreitada foi adjudicada ao concorrente n.º 6 – CONTEC -
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A., pelo valor de 368.991,85 € (Trezentos e sessenta e oito
mil, novecentos e noventa e um euros e oitenta e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor por ser a proposta com o mais baixo preço.

AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA MARINHA GRANDE (ZIMG) E REDE VIÁRIA DA
SAÍDA NORTE DA ZIMG – Fase 02 – Concurso Público n.º 15/2018

Gestão do processo de concurso e análise dos elementos apresentados na plataforma.
Abertura e análise da proposta apresentada e elaboração de relatórios preliminar e final do
procedimento de concurso. A empreitada foi adjudicada ao concorrente n.º 5 – CONTEC -
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A., pelo valor de 769.883,53 € (Setecentos e sessenta e nove
mil, oitocentos e oitenta e três euros e cinquenta e três cêntimos), acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor por ser a proposta com o mais baixo preço.



SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
Câmara Municipal da Marinha Grande

{ PAGE

}

Elaboração de projeto de “INTERVENÇÕES URGENTES DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL NAS
ÁREAS AFETADAS PELOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS ENTRE AGOSTO E
OUTUBRO DE 2017” – abertura de procedimento

Informação com a referência IA/34/2018 - abertura de procedimento de concurso público.

EXECUÇÃO DE PARQUES DE EXERCÍCIO AO AR LIVRE - CONCELHO DA MARINHA
GRANDE

Gestão do processo de concurso e análise dos elementos apresentados na plataforma.
Abertura e análise da proposta apresentada e elaboração de relatório final do procedimento
de concurso. A empreitada foi adjudicada ao concorrente VECOURBANDESIGN UNIPESSOAL,
Lda., pelo valor de 17.556,00€ € (dezassete mil, quinhentos e cinquenta e seis euros),
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NA REDE VIÁRIA DO CONCELHO

Abertura de procedimento de concurso público através da informação com a referência
RV/16/2018 de 30/10/2018 pelo valor de 197.216,58 €, acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor.

REFORMULAÇÃO DO PROJETO DA REDE DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
DOMÉSTICAS E PLUVIAIS DA RUA DO OLHEIRÃO - MOITA

Abertura de procedimento de concurso público através da informação com a referência
RV/18/2018 de 31/10/2018 pelo valor de 51.584,00 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

REPARAÇÃO COBERTURA ESCOLA BÁSICA E BIBLIOTECA ANTÓNIO VITORINO –
TEMPSTADE LESLIE – Procedimento de Ajuste Direto Simplificado - ADS n.º 19/2018

Abertura de procedimento de ajuste direto simplificado através da informação com a
referência MA/14/2018 de 07/12/2018 pelo valor de 3.722,80 €, acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor.

2.4 Novos procedimentos PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Aquisição de “Realização de Estudo de Impacto Ambiental para procedimento de
Avaliação de Impacto Ambiental - Expansão da Zona Industrial da Marinha Grande”

Proposta de abertura de procedimento de prestação de serviço através da informação com a
referência IA/30/2018.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCEDIMENTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA GEOMEDIA
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Prestação de serviço através da informação com a referência SS/06/2018 de 07/08/2018,
pelo preço base de 11.217,36 EUROS + IVA.

PRESTAÇÃO SERVIÇOS PROJETO EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS SISTEMAS
ELÉTRICOS CENTRO EMPRESARIAL

Prestação de serviço através da informação com a referência MF/50/2018 de 13/09/2018,
pelo preço base de 1.100,00 EUROS + IVA.

2.5 Apoio aos Projetos

Orçamentos

 Colocação de barreira de proteção no campo de jogos do parque municipal de
exposições
 Intervenção de reparação de infiltrações na cobertura do pme - pavilhão 2 -
tempestade Leslie
 Requalificação da rua do Repouso - 2ªfase - trabalhos a menos
 Obras de reparação de danos causados pelo furacão Leslie nas coberturas dos blocos 4,
5, 6, 7 e 8 da praceta da liberdade
 Terminal rodoviário e centro de interface de transportes urbanos da marinha grande
 Execução de circuito rodoviário - parque da cerca - Marinha Grande
 Trabalhos de reparação em cobertura dos serviços técnicos da câmara municipal de
Marinha Ggrande
 Reabilitação do pavilhão gimnodesportivo Nery Ccapucho - Marinha Ggrande -
trabalhos a menos
 Instalação de sistema de climatização na casa mortuária da marinha grande
 Requalificação da rua e travessa das Andorinhas - trabalhos a menos
 Ampliação da zona industrial da Marinha Grande (zimg) e rede viária da saída norte da
zimg - parte 1 / ampliação da zona industrial da Marinha Grande (zimg) e rede viária da
saída norte da zimg - parte 2
 Intervenções urgentes de regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios
florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017
 Conservação e reabilitação de pavimentos na rede viária do concelho
 Rede informática estruturada em estabelecimentos de ensino
 Execução da rede de abastecimento de água na rua val gil e rua do moinho do guerra -
fase 3 - trabalhos a menos
 Parque de exercício físico ao ar livre
 Substituição de revestimento da cobertura da piscina municipal da Vieira
 Reparação de danos da tempestade Leslie no gimnodesportivo da Vieira de Leiria
 Requalificação e eficiência energética da piscina municipal de Vieira de Leiria
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 Substituição de revestimento da cobertura da piscina municipal da Vieira - trabalhos
não previstos - preços acordados
 Reparação dos danos da tempestade Leslie no edifício dos CTT na praia da Vieira
 Obras de reparação dos danos de tempestade leslie na e.b. E biblioteca António
Vitorino em Vieira de Leiria - Marinha Grande
 Remodelação das condutas adutora e distribuidora na avenida das piscinas em São
Pedro de Moel - trabalhos a menos
 Trabalhos de reparação em coberturas
 Rede de abastecimento de água em alta - São Pedro de Moel - estabilização de taludes
- trabalhos a menos
 Requalificação da rua Esquerda/rua da Almoínha Velha - Moita - trabalhos a menos
 Rede de saneamento de águas residuais domésticas e pluviais da rua do Olheirão -
Moita

Desenho

 Reabilitação do pavimento da Rua Bernardino José Gomes e zona envolvente ao
Jardim Luís de Camões
 Conservação e reabilitação de pavimentos na rede viária do concelho
 Requalificação/Ampliação da Escola Básica da Moita - Alterações
 Rede de Saneamento de Águas Residuais Domésticas e Pluviais da Rua do Olheirão -
Moita
 Alinhamento proposto para a Rua das Vergieiras - PC 303/18 - Enterprise
 Alinhamento proposto para a Travessa da Rua da Norça
 Reabilitação de habitação social - 36 fogos dos blocos L/M - Casal de Malta
 Impressão e organização de diversos processos dos projetos da divisão

3. SIG – Sistemas de Informação Geográfica Municipal

a. Informação dos pedidos de isenção do pagamento da tarifa de ligação do ramal de

saneamento (nos termos do nº 3 do artigo 10º do Regulamento de Tarifas Sanitárias de

Drenagem de Águas Residuais e Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do

Concelho da Marinha Grande) que dão entrada na Secção de Águas, sendo efetuadas

confirmações com base na informação geográfica introduzida nas bases de dados da Rede

de Saneamento Doméstico do SIG Municipal e confirmação no local;
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b. Elaboração de informações técnicas e emissão de certidões, nomeadamente: certidões de

morada, toponímicas, certidões de números de policia, entre outras.

c. Decorrente da necessidade da DGT aferir a apreciação da legitimidade dos pedidos de

ligação de ramais (água ou saneamento) que dão entrada no GAM, os requerimentos

passaram a vir ao Gabinete de SIG para:

- Identificação dos processos associados à parcela – alvo do pedido;

- Verificação no processo da existência de Licença de Construção ou Licença de

Utilização;

- Enviar a informação interna à DISU caso se encontre o Processo de Obras ou remeter

ao GAM para pedir mais dados ao requerente, caso não seja possível encontrar o

Processo de Obras.

d. Elaboração de informações internas relativas aos traçados/trajetos de provas, corridas,

ocupações da via, caminhadas, trails, etc., no âmbito dos processos de instrução para a

realização das mesmas por parte das entidades organizadoras.

e. No âmbito dos processos de participação levantados pelo serviço de fiscalização foram

elaborados os seguintes elementos de suporte ao processo: planta de localização da

participação, documento com informação do seu enquadramento face ao PDM e

identificação, caso existam, das pretensões de licenciamento registadas na Câmara

Municipal para a parcela alvo.

f. Na sequência da solicitação efetuada pela Comunidade Intermunicipal de Leiria (CIMRL),

foram analisados os documentos do Programa Regional de Ordenamento Florestal do

Centro Litoral que se encontravam em discussão pública, tendo sido incorporados os

comentários/contributos na ficha de participação do Instituto da Conservação da Natureza

e das Florestas (ICNF) disponibilizada para o efeito;

g. Na sequência da solicitação efetuada pelo ICNF, foram analisados os diplomas que

aprovam e identificam as disposições dos planos territoriais preexistentes incompatíveis,

bem como consagram as formas e os prazos de atualização dos programas ou dos planos
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territoriais preexistentes, relativamente ao Programa de Ordenamento Florestal do Centro

Litoral para efeitos da audição prevista na alínea b) o n.º 2 do artigo 51.º do Decreto-lei n.º

80/2015, de 14 de maio.

h. Na sequência da solicitação efetuada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses,

foi analisada a Proposta de Lei que mantém em vigor e generaliza a aplicação do Sistema

de Informação Cadastral Simplificado, instituído pela Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto (que

cria um Sistema de Informação Cadastral Simplificado).

i. Elaboração de extratos de cartografia georreferenciada em formato digital para remeter

aos requerentes, conforme disposto no artigo 80º (Elementos a entregar) do Regulamento

Municipal da Edificação e Urbanização do Município da Marinha Grande.

j. Registo na base de dados geográfica do Cadastro das Pretensões de Licenciamento dos

processos que dão entrada na Câmara Municipal e elaboração da informação de cadastro

(ficha verde) com a apreciação da pretensão face ao PDM, no que refere à classificação de

solo e respetivos condicionalismos.

Gestão Urbanística

No período objeto do presente relatório de atividades, desenvolveram-se, nos termos do

Regulamento dos Serviços da Câmara Municipal da Marinha Grande, todas as tarefas de

receção de requerimentos e outros documentos, de análise, apreciação e informação, de

emissão de pareceres técnicos, de elaboração de propostas de deliberação e notificações

diversas, no âmbito dos pedidos referentes às mais diversas operações urbanísticas. Foram

igualmente realizadas as habituais vistorias, quer para emissão das competentes licenças

de utilização, quer para verificação das condições de higiene, segurança e salubridade de

edificações, sendo também efetuados os normais atendimentos de técnicos e requerentes,

com vista ao esclarecimento de dúvidas na resolução de deficiências dos projetos.

Em termos quantitativos, informa-se que na Área de Controlo de Processos, Atendimento

e Apoio Administrativo deram entrada 552 requerimentos referentes às mais variadas
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tipologias de pretensões, incluindo, para além de solicitações inerentes aos processos de

licenciamento/comunicação prévia a decorrer, pedidos de emissão de certidão, pedidos de

fornecimentos de fotocópias, pedidos de vistorias a infraestruturas, pedido de emissão de

licença de construção, pedidos de concessão de autorização de utilização, pedidos de

desistência, pedidos de informação simples ou pedidos de prorrogação.

Os funcionários da Área de Apreciação de Projetos e da Área de Apoio Administrativo, no

seu conjunto, analisaram 442 processos/pedidos.

O trabalho diário de todos os elementos da Divisão de Urbanismo e Licenciamento, no

período a compreendido de 19 de setembro a 13 de dezembro de 2018, período a que

respeita o presente relatório, apresenta-se, a seguir, resumido:

TIPO

PERIODO

TOTALDe
2018.09.19 a
2018.10.01

De
2018.10.02 a
2018.10.16

De
2018.10.17 a
2018.10.29

De
2018.10.30 a
2018.11.12

De
2018.11.13

a
2018.11.26

De 2018.11.27
a 2018.12.13

Processos de Construção entrados 3 6 3 1 4 7 24
Processos de Demolição entrados 0 0 0 0 1 0 1
Processos de Alterações/Ampliação
entrados 1 1 2 1 2 4 11

Processos de Legalização entrados 0 5 5 1 3 2 16
Pedidos de alteração ao uso 1 0 0 0 0 0 1
Processos de Loteamento entrados 0 0 0 0 0 0 0
Processos de Obras de Urbanização 0 2 0 0 0 0 2
Processos de Alteração a
Loteamento entrados 0 0 0 2 0 0 2

Pedidos de Informação Prévia
entrados 0 0 0 0 0 1 1

Comunicação de Obras Isentas de
Controlo Prévio 9 13 5 9 10 4 50

Pedidos de Ocupação de Via
Pública - apoio execução de obras 6 4 0 4 4 3 21

Pedidos de Ocupação de Via
Pública - redes de
telecomunicações, electricidade e
gás

0 1 0 0 0 0 1

Aditamentos a processos 5 5 11 8 8 7 44

Outros Pedidos Diversos* 58 74 52 60 56 78 378

TOTAL GERAL 83 111 78 86 88 106 552
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Tabela 2 – Processos/pedidos informados

PERÍODO
PROCESSOS/PEDIDOS

ENTRADOS
PROCESSSOS/ PEDIDOS

INFORMADOS**
De 2018.09.19 a 2018.10.01 83 67
De 2018.10.02 a 2018.10.16 111 62
De 2018.10.17 a 2018.10.29 78 65
De 2018.10.30 a 2018.11.12 86 78
De 2018.11.13 a 2018.11.26 88 89
De 2018.11.27 a 2018.12.13 106 81

Tabela 3 – Documentos emitidos

TIPO

PERÍODO

TOTALDe
2018.09.19 a
2018.10.01

De
2018.10.02

a
2018.10.16

De
2018.10.17

a
2018.10.29

De
2018.10.30

a
2018.11.12

De
2018.11.13

a
2018.11.26

De
2018.11.27 a
2018.12.13

Alvarás de
construção/legalização emitidos 6 6 4 1 5 7 29

Alvarás de demolição emitidos 0 0 0 0 0 0 0
Alvarás de loteamento emitidos 0 0 0 0 0 0 0
Alterações a licenças de
loteamento emitidas 0 0 0 1 1 0 2

Alterações à licença emitidas 1 1 0 0 0 1 3
Admissões de Comunicações
Prévias*** 0 0 0 1 1 2 4

Prorrogações dos alvarás de
construção 3 2 3 2 1 1 12

Alvarás de autorização de
utilização emitidos 3 4 5 7 1 6 26

Alvarás de alteração de
utilização emitidos 1 0 0 0 0 0 1

Alvarás de ocupação da via
pública emitidos 1 2 7 4 4 4 22

Alvarás de obras de urbanização
emitidos 0 2 0 0 1 0 3

Certidões emitidas 8 10 5 13 8 14 58
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Tabela 4 – Relação entre Processos de licenciamento/comunicação prévia presentes em reunião de
Câmara, entrados e despachados:

ANO 2018

PERÍODO

NÚMERO DE
PROCESSOS E
ADITAMENTOS
ENTRADOS

DATA DA
REUNIÃO
CÂMARA

NÚMERO DE
PROCESSOS

PRESENTES R.C.

NÚMERO
PROCESSOS/
PEDIDOS

DESPACHADOS
De 2018.09.19 a 2018.10.01 10 1/10/2018 25 47
De 2018.10.02 a 2018.10.16 19 16/10/2018 16 31
De 2018.10.17 a 2018.10.29 21 29/10/2018 20 32
De 2018.10.30 a 2018.11.12 13 12/11/2018 21 29
De 2018.11.13 a 2018.11.26 18 26/11/2018 34 43
De 2018.11.27 a 2018.12.13 21 --- --- 19

TOTAL 102 --- 116 201

Notas:
Outros Pedidos Diversos* (Tabela I) - correspondem aos requerimentos correspondentes a pedidos de certidão, pedidos
de cópias, entrega das meras comunicações prévias de estabelecimentos no âmbito do licenciamento zero, pedidos de
vistorias a infraestruturas, pedidos de licença de construção, pedidos de autorização de utilização, entrega de
especialidades, pedidos de desistência, pedidos de informação simples, pedidos de prorrogação, pedido de certidão de
destaque, entrega de ficha técnica de habitação, pedidos de averbamento, convocatórias para conferência decisória,
pedidos de redução/isenção e taxas, pedidos de averbamento.
Processos / pedidos informados ** (Tabela 2) – Contempla todas as emissões de pareceres/informações promovidas em
cada período. Existem pedidos que não são objeto de apreciação, designadamente, os pedidos de cópias (fornecidas
independentemente de despacho, sendo apenas verificada a legitimidade no momento da entrega do pedido) e as
comunicações de início dos trabalhos (remetidas à fiscalização para acompanhamento da execução da obra)
Admissões de Comunicações Prévias*** (Tabela 3) – Com base na data de pagamento das taxas

Foram realizadas vistorias no âmbito:

a) Da segurança e salubridade de edifícios.

b) Para obtenção da Autorização de Utilização.

c) Outras

Orçamento Participativo

a) Fase de votação

A fase de votação decorreu até dia 10 de outubro.

b) Fase de divulgação de resultados

A assembleia participativa de divulgação de resultados decorreu no dia 9 de novembro.
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Interface com as Juntas de Freguesia

- Colaboração preenchimentos das fichas de apoio – decorrentes tempestade Leslie – apresentação
na CCDRC;

- Colaboração em esclarecimentos de projetos em curso para as freguesias da Moita e de Vieira de
Leiria;

- Articulação entre a DRAPC e as Juntas de Freguesia – reunião devido à praga da PSILA AFRICANA
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Divisão Desenvolvimento da Cidadania

Cultura

1. Casa Da Cultura Teatro Stephens

Produção da 4.ª Edição do Festival Jazz da Marinha Grande que englobou a apresentação dos
Combos resultantes do trabalho desenvolvido ao longo do ano nas Oficinas de Jazz que
decorreram no Sport Operário Marinhense, e a realização de 4 espetáculos, o primeiro no
Auditório José Vareda com o Quinteto de Paula Oliveira “Canções Possíveis”, o segundo no
Teatro Stephens com o Trio de João Paulo Esteves da Silva “Brightbird”, o terceiro de novo no
Auditório José Vareda com o Quarteto de Gonçalo Marques e finalmente o espetáculo de
encerramento desta 4ª Edição do Festival com a Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal
com a “A Dança dos Pássaros” – a música de António Pinho Vargas. Podemos concluir que o
balanço desta edição do festival é francamente positivo na medida em que aumentamos o n.º
de espetadores do mesmo.

Análise de diversos pedidos de cedência do Teatro Stephens bem como de propostas de
programação apresentadas por agências e artistas em nome individual.

Elaboração e tramitação de diversos procedimentos de contratualização de espetáculos para o
primeiro trimestre de 2019.

Acompanhamento de toda a logística relativa à montagem e desmontagem da Exposição
“Fado & Pedras D’Alma” da escultora Cristina Maria que decorreu no foyer do Teatro de 15 de
setembro até 10 de outubro.

No período em análise foram produzidos os seguintes espetáculos na Casa da Cultura Teatro
Stephens:

Data Espetáculo Evento / Efeméride Valor Entradas
15/09 Música CRISTINA MARIA FADO Região de Leiria Rede Cultural Gratuito 178
27/09 Stand Up Comedy PEDRO TOCHAS

DESCOBRIMENTOS
Região de Leiria Rede
Cultural/ Dia do Turismo

Gratuito 238

29/09 Teatro ACASO - DÉDALO Festival de Teatro ACASO 5€ 57
01/10 Música ORQUESTRA JAZZ DE

LEIRIA
Semana dos Moldes/Dia da
Música

Gratuito 247

04/10 Música e Sapateado CADERNOS
DE VIAGENS

Região de Leiria Rede Cultural Gratuito 191

13/10 Cruzamento Artístico 1,2,3 PLOC... Programação infantil 3€ 134
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PINGA OUTRA VEZ
20/10 Teatro Infantil LUSÍADAS? Festival de Teatro ACASO 3€ 97
25/10 Música VIVIANE CANTA EDITH

PIAFF
4º Aniversário da Reabertura 10€ 164

27/10 Teatro ACASO - LIBELINHAS Festival de Teatro ACASO 5€ 61
09/11 Música SONGBIRD Região de Leiria Rede Cultural Gratuito 99
10/11 Música COMBOS DAS OFICINAS 4º Festival Jazz Marinha

Grande
Gratuito 135

16/11 Música QUINTETO DE PAULA
OLIVEIRA*

4º Festival Jazz Marinha
Grande

5€ 75

17/11 Música TRIO JOÃO PAULO
ESTEVES DA SILVA

4º Festival Jazz Marinha
Grande/Região de Leiria Rede
Cultural

Gratuito 130

23/11 Música QUARTETO GONÇALO
MARQUES*

4º Festival Jazz Marinha
Grande

5€ 36

24/11 Música ORQUESTRA HOT CLUBE
DE PORTUGAL

4º Festival Jazz Marinha
Grande

8€ 172

13/12 Música TRANSPARÊNCIAS 20º Aniversário do Museu do
Vidro

Gratuito n.d.

15/12 Teatro Infantil O FLAUTISTA DE
HAMELIN

Programação infantil Musical
de Natal

Gratuito n.d.

*Estes espetáculos decorreram no Auditório José Vareda

2. Candidatura Região De Leiria - Rede Cultural

Estivemos presentes em 5 reuniões convocadas pela CIMRL no âmbito desta Rede
Intermunicipal. A primeira das reuniões destinou-se a fazer um balanço da execução da
candidatura com representantes de praticamente todos os municípios envolvidos nesta rede
cultural. De modo a tornar mais célere a avaliação da oportunidade de realizar o Festival de
Magia inicialmente programado para os 10 municípios no ano de 2019, foram realizadas duas
reuniões uma no Chapitô e a outra na Escola de Magia do Porto, e para agilização destas
reuniões foi decidido que a CIMRL promoveria estas reuniões com o apoio dos representantes
dos municípios de Ansião e Marinha Grande.

Número de
Espetadores

Setembro
3

espetáculos

Outubro
6

espetáculos

Novembro
4 espetáculos

Dezembro
2 espetáculos

Total

Total 473 894 548 - 1915
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Acompanhámos as referidas reuniões que resultaram na apresentação de proposta pela
Escola de Magia do Porto, o Chapitô apesar das insistências não nos fez chegar qualquer
proposta. Foi finalmente realizada no dia 11 de dezembro uma reunião na CIMRL com a Escola
de Magia do Porto, onde os parceiros da rede puderam colocar todas as dúvidas que tinham
relativamente à operacionalização do Festival Internacional de Magia.

As conclusões retiradas deste conjunto de reuniões, permitirão que em breve seja possível
apresentar uma reprogramação da candidatura para 2019, à Unidade de Gestão do Centro
2020.

3. Eventos

a) Época Balnear
Acompanhamento da Época balnear de São Pedro de Moel e apoio à Associação SPM -
Associação para o Desenvolvimento de São Pedro de Moel , na programação da Época
Balnear no mês de setembro.

A Época balnear de São Pedro de Moel, contou com a seguinte programação:

Setembro
Dia 1|22h00| Praça Afonso Lopes Vieira
Concerto de Acordeão com Vítor Apolo e João Castro

Dia 8|22h00| Praça Afonso Lopes Vieira
Concerto com First Breath After Coma

Dia 29|22h00| Praça Afonso Lopes Vieira
Santos Populares (marchas, sardinhada, petiscos e música)

b) Comemorações do Dia Mundial do Turismo
De 15 a 30 de setembro, a Câmara Municipal da Marinha Grande assinalou as jornadas
Europeias do Património e o Dia Mundial do Turismo com atividades para toda a família.

O tema deste ano para o Dia Mundial do turismo foi “Turismo e a transformação digital". O
programa das Jornadas Europeias do Património e do Dia Mundial do Turismo foi o seguinte:

15 de setembro . sábado
17h00 . Foyer da Casa da Cultura Teatro Stephens
Inauguração da exposição de escultura “Fado & Pedras d’Alma”
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Visita guiada à exposição por Cristina Maria, intercalada com breves momentos de fado,
acompanhada a guitarra portuguesa, guitarra clássica e contrabaixo. Exposição que faz a
ligação da obra escultórica com o fado.

21h30 . Casa da Cultura Teatro Stephens
CRISTINA MARIA “LIVREMENTE”
Convidado especial: Tocándar

27 de setembro . quinta . 21h30
PEDRO TOCHAS “DESCOBRIMENTOS”

28, 29 e 30 de setembro
Entradas gratuitas no Museu do Vidro e Casa-Museu Afonso Lopes Vieira

28 de setembro
Entradas gratuitas no Museu Joaquim Correia

29 de setembro
14h00 às 22h00 . Jardim Stephens
Exposições de Estátuas Vivas

16h00 . Museu do Vidro
Apresentação do livro “As indústrias vidreiras de Pataias”, de Tiago Inácio, seguida de
inauguração da exposição com o mesmo nome

30 de setembro . 16h00
Museu do Vidro
Apresentação do livro “A verdadeira equipa do Marquês de Pombal”, de Mauro Burlamaqui
Sampaio

c) Viver natal
Preparação de todo o processo do “Viver Natal", incluindo dois procedimentos concursais:
iluminação de Natal e Animação. A edição de 2018 conta com uma Pista de gelo, ateliês
infantis, presépio tradicional, a Casa do Pai Natal, Teatros e Mercadinhos de Natal. A
iluminação de Natal vai abranger mais ruas do concelho. Também o Centro Tradicional
contará com sonorização nas principais ruas.
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Programa:

Pista de Gelo Natural Solidária e sonorização das ruas do Centro tradicional
Até 11 de janeiro de 2019 | Praça Guilherme Stephens

Presépio Tradicional de Filipe Ferreira
Até 11 de janeiro de 2019 | Edifício da Resinagem

O Presépio tem a dimensão de 40 metros quadrados e apresenta mais de 1000 figuras de
barro que se associam a dezenas de peças e acessórios criados pelo autor. O presépio recria o
nascimento de Jesus, bem como alguns usos, costumes e tradições Portuguesas, lembrando
os antepassados de algumas aldeias de Portugal. Podem encontrar-se tradicionais figuras de
presépio portuguesas, muitas peças feitas pelo autor, entre elas uma cascatas, fonte, igreja,
castelo, casas, barraquinhas e muitas outras peças animadas, como os moinhos em
movimento, azenha, nora com burro em movimento, parque infantil com baloiços em
movimento, galinheiro, lago com patos, oleiro, comboio em movimento, entre outras.

Mercadinho de Natal
Largo entre a Casa da Cultura Teatro Stephens e o quartel dos Bombeiros da Marinha Grande
Até 23 de dezembro
Segunda a sexta-feira, das 14h00 às 19h00,
Sábado e domingo, das 10h00 às 19h00.

Chegada do Pai Natal
16 de dezembro . domingo
15h00 | Praça Guilherme Stephens

O Pai Natal chega à Marinha Grande, e com ele vêm os 3 Porquinhos, Bolas Natal, o Sino
Gigante de Natal e os Soldadinhos, todos acompanhados pela Banda das Renas.

CASA DO PAI NATAL
16 a 31 de dezembro
Jardim da Resinagem

Espaço de jogos:
- Jogo do Acerta chapéus de natal
- Jogo do galo Natal
- Jogo do bola ao pai natal
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Espaço de Ateliês:
- Carta ao Pai Natal
- Desenhos de Natal para Colorir
- Cupcakes Natal (Enfeites natal com bolas de natal)
- Recicla o teu Natal (enfeites de natal com material reciclado)
- Renas de Cortiça
- Coroas de Natal
- Ponteiras de Lápis de Natal
- Enfeites Natal em Feltro
- Velas de Natal
- Presépio de Natal
- Coroa de Rei Mago
- Reis Magos Reciclados
- Pinturas Faciais

Espetáculos de Natal
Dias 16, 22, 23, 29 e 30 de dezembro .
16h00 | Auditório da Resinagem

16 Dez – O Fato Vermelho do Pai Natal
22 e 23 Dez – Rodolfo vai para Hollywood
29 e 30 Dez – Duenda Trapalhona

Oficinas Infantis
De 19 a 23 e de 26 a 30 de dezembro
Das 10h00 às 13h00 | Auditório da Resinagem

4. Museu Do Vidro

Exposições
Neste período o Museu do Vidro promoveu as seguintes exposições:

- “Fratelli Toso 1910-1980, Vidro de Murano, Coleção Lutz H. Holz”, patente de 18 de maio
até 21 de outubro de 2018 no Palácio Stephens - Museu do Vidro.
Fundada em Murano - Veneza no ano de 1854 pelos irmãos Toso, a fábrica Fratelli Toso deu
um importante contributo para a história do vidro de Murano.
A exposição Fratelli Toso 1910-1970 dá-nos a conhecer cerca de 60 anos de produção desta
fábrica histórica, através de alguns dos melhores exemplares em vidro de Murano produzidos
pela Fratelli Toso, realizados através de técnicas tradicionais venezianas, numa combinação
de história, arte e ciência do vidro.
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- “Vidro Contemporâneo em Espanha, Coleção Real Fabrica de Cristales de La Granja”,
patente de 07 de julho de 2018 e até 10 de fevereiro de 2019 no Núcleo de Arte
Contemporânea do Museu do Vidro.
Trata-se de uma exposição temporária de vidro contemporâneo realizado em Espanha, na
Real Fábrica de Cristales de La Granja, organizada pela e realizada em parceria com o Museo
Tecnológico del Vidrio de La Granja de San Ildefonso / Fundación Centro Nacional del Vidrio.

- “As indústrias vidreiras de Pataias”, patente de 29 de setembro a 28 de outubro no palácio
Stepehns – Museu do Vidro, organizada pelo Museu do Vidro para assinalar o lançamento do
livro de Tiago Inácio dedicado ao mesmo tema.

- “Handmade Dreams, bijuteria contemporânea da República Checa”, patente de 6 de
outubro de 2018 até 10 de fevereiro de 2019, no Núcleo de Arte Contemporânea do Museu
do Vidro.
A exposição dá a conhecer um conjunto de 33 joias em vidro, produzidas na República Checa,
e cuja organização foi realizada pela Câmara Municipal da Marinha Grande (Museu do Vidro),
Centros Checos, Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Checa e Museu de
Jablonec nad Nisou com o apoio de Preciosa

- “Aromas em vidro, frascos de perfume portugueses e internacionais, coleção Afonso
Oliveira”, patente de 08 de dezembro de 2018 até 16 de junho de 2019 no Palácio Stephens -
Museu do Vidro.
A exposição "Aromas em vidro" apresenta um conjunto de frascos de perfume, em vidro,
portugueses e internacionais, que constituem a coleção de Afonso Oliveira, que conta com
cerca de três mil exemplares.
Através desta seleção de frascos de perfume, a exposição "Aromas em vidro" pretende dar a
conhecer a evolução da perfumaria bem como dos modelos dos frascos para perfume,
podendo ser apreciados frascos das fábricas internacionais Lalique e Baccarat, e ainda das
fábricas portuguesas F.E.I.S (Fábrica-Escola Irmãos Stephens), Companhia Industrial
Portuguesa/Ivima, Centro Vidreiro do Norte, Fábrica das Gaivotas, Atlantis, entre outras.
Em exposição encontram-se frascos das principais marcas portuguesas de perfumaria -
Couraça, Claus & Schweder, Ach Brito, Argon, Nally e Confiança de Braga - bem como de
perfumaria espanhola e da icónica marca francesa Guerlain.

Jornadas Europeias do Património
Partilhar Memórias foi o tema este ano das Jornadas Europeias do Património.
O Museu do Vidro assinalou este ano esta efeméride, tendo realizado para o efeito, no dia 29
de setembro, a apresentação do livro “As indústrias vidreiras de Pataias”, da autoria de Tiago
Inácio, seguida de inauguração da exposição com o mesmo nome. Realizou ainda em 30 de
setembro a apresentação do livro “A verdadeira equipa do Marquês de Pombal”, de Mauro
Burlamaqui Sampaio.
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“À descoberta do museu”
Atividade educativa dinamizada no âmbito das comemorações do 20.º aniversário do Museu
do Vidro, e que decorre de 28 de novembro a 14 de dezembro, tendo como público alvo
crianças a frequentar o 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
Descrição: Como recebemos os visitantes? Como se preparam exposições? Quais os cuidados
na manutenção e conservação dos objetos? Para que serve um inventário? Serão estas e
outras questões que abordaremos numa atividade educativa que pretende dar a conhecer o
papel e função do Museu do Vidro, através do trabalho desenvolvido pelos seus diferentes
serviços.
Até ao dia 12 de novembro, participaram na atividade 155 crianças de 6 escolas do concelho.

Estatísticas
O Museu do Vidro e Núcleo de Arte Contemporânea receberam de setembro a 11 de
dezembro de 2018 um total de 6777 visitas.
Destas, foram realizadas em grupo:
- Setembro: 992 ao Museu do Vidro – Palácio Stephens, 47 ao Núcleo de Arte Contemporânea
e 340 aos dois espaços.
- Outubro: 534 ao Museu do Vidro – Palácio Stephens, 10 ao Núcleo de Arte Contemporânea
e 315 aos dois espaços.
- Novembro: 273 ao Museu do Vidro – Palácio Stephens, 0 ao Núcleo de Arte Contemporânea
e 340 aos dois espaços.
- Dezembro: 299 ao Museu do Vidro – Palácio Stephens, 142 ao Núcleo de Arte
Contemporânea e 138 aos dois espaços.

* Até ao dia 11 de dezembro

5. Casa Museu Afonso Lopes Vieira

A Câmara Municipal da Marinha Grande abriu ao público, de 17 de julho a 30 de setembro, a
Casa-Museu Afonso Lopes Vieira. A "Casa-Nau" pertenceu ao escritor Afonso Lopes Vieira
(1878-1946), tendo sido o seu local de criação de eleição. O primeiro andar foi objeto de
musealização em 2005, mantendo as caraterísticas originais de dois dos seus principais
espaços de criação: o escritório e varanda. A exposição permanente integra o acervo deixado

Número de visitantes Setembro Outubro Novembro Dezembro
*

Total

Museu do Vidro 2062 1299 722 723 4806
NAC 107 152 52 1660 1971

Total 2169 1451 774 2383 6777
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à Câmara Municipal na década de 1940, composto por bens pessoais do escritor, bem como
vários objetos, documentos e livros entretanto doados, assim como a pequena capela.
Deste modo, os visitantes puderam, durante este período, ficar a conhecer o poeta escritor, a
sua obra, bem como aquele local e o seu acervo, e usufruir de uma das mais belas e
inspiradores locais de criação artística.

Estatísticas
A Casa-Museu Afonso Lopes Vieira recebeu em setembro um total de 203 visitantes. Destes,
83 realizaram a visita em grupo.
Este espaço voltou a encerrar no final de setembro, tendo-se registado visitantes em outubro
de 2018 apenas no âmbito dos serões de música da ASURPI e da ação de formação do CEPAE.

6. Museu Joaquim Correia

Total de visitantes: 94, dos quais 65 em grupo.

Esteve presente uma exposição de fotografias do concelho, dos fins do século XIX.

7. Galeria Municipal

O Município da Marinha Grande, ao abrigo de um protocolo celebrado com a Saúde em
Português, acolheu de 6/11 a 30/11, na sua galeria municipal, a exposição itinerante
Mercadoria Humana (Fotografia/Artes Plásticas. A inauguração desta exposição teve lugar no
dia 6/11, pelas 12H00 na Galeria Municipal. Na referida sessão inaugural, a Saúde em
Português pretendeu fazer uma contextualização do fenómeno do Tráfico de Seres Humanos
e a sua interligação com a exposição itinerante, com uma duração de 30 minutos e durante a
qual foi projetado um vídeo de apresentação do tema/exposição.

Número de
visitantes

Setembro Outubro Novembr
o

Dezembro Total

Total 203 50 - - 253

Número de
visitantes

Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Total 15 9 3 67 94
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Esta exposição contemplou não só fotografias, como ainda 7 obras em fibra de vidro sobre as
quais foram realizadas intervenções plásticas de modo a promover à comunidade local, a sua
visualização sensibilizando e informando para o tráfico de Seres Humanos. No âmbito deste
protocolo irão ser ainda dinamizadas ações de sensibilização, prevenção e informação junto
de grupos estratégicos e público mais vulneráveis.

8. Coleção Visitável Do Futuro Museu Da Indústria De Moldes

A Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes continuou a oferecer, durante
este período, a possibilidade de realizar a visita à sua exposição permanente intitulada
“Esculpir o Aço”.
O visitante tem à sua disposição uma mostra, organizada cronologicamente, que recorre à
informação escrita e aos meios audiovisuais para, através da fotografia e vídeo, de máquinas,
ferramentas e instrumentos de trabalho do setor, bem como de moldes e produtos finais,
retratar o percurso histórico e tecnológico desta indústria em Portugal, desde os primeiros
moldes para vidros e plásticos fabricados na década de 1930, até à atualidade.
O visitante pode ainda usufruir, em determinados períodos, da visita orientada/guiada por
um antigo trabalhador da indústria de moldes, que desta forma, contribui para o
enriquecimento da experiência da visita ao espaço.

Homenagem a Joaquim e Arnaldo Matos
No seguimento da deliberação da Assembleia Municipal de 28 de setembro de 2018, foi
preparada com a CEFAMOL e apresentada uma proposta de programação, em linha com os
objetivos dos deputados da Assembleia Municipal, que inclui a realização de uma exposição
na Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes e a colocação de uma placa
comemorativa nas primeiras instalações da Molde Matos Lda.

Estatísticas
A Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes recebeu de setembro a 12 de
dezembro de 2018 um total de 1094 visitantes. Destes visitantes, 264 realizaram a visita em
grupo em setembro, 28 em outubro e 143 em novembro e 71 em dezembro.

Número de visitantes Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Total 564 143 241 146* 1094

* Até 12 de dezembro
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9. Arquivo Municipal

No período compreendido entre 22 de novembro e 13 de dezembro os serviços do Arquivo
Municipal receberam 84 pedidos, incluindo requisições de documentos. Foram requisitados
93 documentos, dos quais 92 foram processos de licenciamento de obras particulares. Foram
atendidos 34 munícipes. Foram incorporados 404 pastas, 23 caixas e 9 cadernos,
provenientes das Divisões de Modernização e Capacitação, e de Desenvolvimento da
Cidadania. Continuação da intervenção no fundo documental denominado Arquivo Histórico
Florestal, com uma breve higienização e exclusão de materiais nocivos aos documentos,
breve análise documental, registo informático e acondicionamento. Este tratamento
enquadra-se num plano de intervenção previamente aprovado pelo Arquivo Distrital de Leiria.
Reorganização do espaço de 3 depósitos e de parte da zona de circulação.

10. Biblioteca Municipal

a)Dados estatísticos
No período abrangido por este relatório a Biblioteca Municipal procedeu ao empréstimo de
2.112 livros para leitura domiciliária e inscreveu 23 novos leitores, sendo 9 crianças até aos 12
anos, 5 com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos e 9 com idades superiores a 18
anos. Destes 23 novos leitores inscritos, 14 são do sexo feminino e 9 do sexo masculino.

Neste momento, o catálogo bibliográfico da Biblioteca Municipal conta com 48.243 registos
documentais, correspondente ao seu acervo bibliográfico para consulta e empréstimo. O
catálogo bibliográfico está disponível para consulta e pesquisa, presencial e on-line.

b) Contamos … Contigo (hora do conto)
No período a que se refere o presente relatório foram realizadas sessões de leitura, inseridas
na atividade “A Hora do Conto”, envolvendo 515 crianças e 58 adultos, provenientes dos
estabelecimentos de ensino pré-escolar, 1º CEB e de alguns estabelecimentos de ATL do
concelho e concelhos limítrofes.

c) Escolhas para Si
Trata-se de pequenas mostras bibliográficas temáticas de divulgação dos fundos documentais
existentes na Biblioteca Municipal, com especial ligação à comemoração de datas,
acontecimentos, personalidades ou divulgação de temas da atualidade. As mostras realizam-
se no átrio da entrada e na Sala de Leitura da Biblioteca Municipal.

No período abrangido por este relatório as nossas escolhas foram as seguintes:
- setembro - de 03 a 28 - “Sugestões Literárias”
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- outubro - de 01 a 31 - “Sugestões Literárias” e “Óscar Wilde”
- novembro - de 01 a 30 - “Sugestões Literárias” e “Cinema”
- dezembro - de 03 a 31 - “Sugestões Literárias” e “Dia Internacional dos Direitos Humanos”

d) Vem Conhecer ...
Pequenas exposições temáticas associadas a mostras bibliográficas sobre autores, datas ou
acontecimentos da atualidade. Estas exposições realizam-se num pequeno espaço da sala
infanto-juvenil e dirigem-se ao público mais jovem.

Estiveram em destaque os seguintes temas:
- setembro - de 03 a 28 - “Pequenas editoras para pequenos leitores”
- outubro - de 01 a 31 - “Halloween”
- novembro - de 02 a 30 - “José Jorge Letria”
- dezembro - de 03 a 31 - “Novidades de Natal”

e) Difusão de informação
Ao nível da difusão de informação e da aproximação aos leitores, promovendo o livro, a
leitura, os autores e os serviços prestados pela Biblioteca Municipal, a Biblioteca Municipal
continua a publicar conteúdos com regularidade e com recurso às redes sociais:
- Newsletter mensal para divulgação das iniciativas da BM;
- Conteúdos nos dois Blogues, sendo um dedicado ao público em geral e o outro com
conteúdos direcionados aos mais jovens.
No período compreendido pelo presente relatório foram feitas 23 publicações nos dois
blogues, divulgando as nossas iniciativas e promovendo livros e leitura.

f) Fragmentos
Esta é a denominação de uma nova página, que desde janeiro passou a existir nos nossos
blogues. No ano em que se assinala o { HYPERLINK
"http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/" }, a Biblioteca Municipal irá publicar 12
fragmentos do nosso património concelhio, um por mês. Desta forma, pretendemos dar o
nosso contributo para incentivar a pesquisa e o conhecimento, relembrando acontecimentos,
lugares, memórias, daquilo que nos identifica e que, historicamente, nos une enquanto
comunidade.

Em setembro divulgámos a Escola Secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte.
Em outubro divulgámos o livro “D. Maria I”, de Jenifer Roberts, onde é descrita a visita real à
Marinha Grande em outubro de 1786.
Em novembro divulgámos a Rádio Clube Marinhense e a sua fundação em 17 de novembro de
1986.
Em dezembro divulgámos a inauguração do novo edifício da Igreja Matriz a 8 de dezembro de
1971.

http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/
http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/
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g) Lançamento de livros
Dia 06 de outubro - “A revolta na Roldões”, da autoria de Fernando Luz.
Dia 15 de dezembro - “Justa Mente e Sal e Picos”, de Marin Alsicó (Sérgio Nunes)

h) Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de Leiria
No dia 14 de dezembro foi celebrado o Acordo de Cooperação para a constituição da Rede
Intermunicipal de Bibliotecas da Região de Leiria, celebrado entre a Comunidade
Intermunicipal da Região de Leiria - CIMRL, na qualidade de 1.º Outorgante, a Direção-Geral
do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas - DGLAB, na qualidade de 2.º Outorgante e os vários
Municípios que integram a comunidade intermunicipal, entre os quais, se insere o Município
da Marinha Grande, na qualidade de 9.º Outorgante.

11. Relações Institucionais e Cooperação

a) Projeto “À Descoberta das 4 cidades”
No âmbito deste Projeto e das atividades programadas pelas Câmaras Municipais de Marinha

Grande, Vila Real de Santo António, Montemor-O-Novo e Fundão, e nos últimos meses
foram efetuadas as seguintes atividades:

 Reuniões regulares com as escolas participantes no Projeto: Picassinos e Amieirinha, sobre
as atividades em desenvolvimento no ano letivo 2017/2018;

 Realização de trabalho no âmbito da Ação Educativa “ÀS VOLTAS COM A ÁGUA, à
Descoberta dos Patrimónios da Água das 4 Cidades”.

 Reunião do Projeto com todos os Professores das Escolas de Montemor-O-Novo, Vila Real
de Santo António e Fundão na Marinha Grande no dia 19 de outubro em Vila Real de Santo
António.
Nesta Reunião foi aprovado o programa de atividades para o ano letivo 2018/2019.
Foi efetuado o ponto da situação sobre o projeto às voltas com a água".
No Projeto participam no total 160 crianças e 25 professores das quatro cidades irmãs

b) Deslocação a Fontenay-sous-Bois
O Município de Fontenay-sous-Bois efetuou convite ao Município da Marinha Grande
para as cerimónias do 1º centenário da 1º Guerra Mundial (16 a 18 de novembro) e
participação nas mesmas com o grupo de alunos e professores da Marinha Grande que
participaram no Projeto «Paroles des enfant pour la paix» dando testemunhos e
efetuando trabalhos durante o ano letivo 2017/2018 para a edição de um livro sobre a
paz a ser apresentado nas cerimónias.
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A Câmara Municipal da Marinha Grande esteve representada pelo Vice-Presidente Carlos
Caetano. Participaram um grupo de 19 elementos (17 alunos e 2 professores) , turma de
francês da Escola Calazans Duarte.

Turismo

 Guias Sub-Regionais -Edição 2019
Elaboração de conteúdos para os Guias Sub Regionais do Turismo do Centro

 Processo de Aquisição da locomotiva MN2
 ALA+T - Programa Nacional de Qualificação da Administração Local Autárquica para o

Turismo.
Participação no programa ALA-T - O programa ALA+T pretende dotar as entidades públicas
locais e regionais com competências estratégicas, de negócio e de marketing para o
desenvolvimento dos territórios através da atividade turística, na ótica do mercado e dos
novos perfis de consumidores. Promovido pelo Instituto de Planeamento e
Desenvolvimento do Turismo (IPDT) e com o apoio do Turismo de Portugal.

O ALA-T contou com o seguinte programa:

Módulo I
Escola do Turismo de Portugal no Porto, 21-22 setembro 2018
Seminário de abertura

Módulo II – Estratégia, Mercados e Consumidor
Conteúdos:
• Introdução à estratégia nacional - visão, objetivos, referencial estratégico e
operacionalização;
• Identificação dos mercados turísticos, sua evolução, tendências e monitorização/
avaliação;
• Definição do consumidor/ turista e da forma como ele se comporta ao longo do ciclo da
viagem turística;
• Análise dos fluxos turísticos e do desempenho do destino;
• Identificação dos recursos e ativos regionais e sua valorização como produto turístico;
• Reflexão sobre os desafios e prioridades para o desenvolvimento turístico da região.

Master Classe B – Desenvolvimento de Produto e Inovação
Conteúdos
• Principais segmentos turísticos para Portugal; o Caracterização dos principais segmentos;
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• Identificação dos requisitos e proposta de valor;
•o Construção de experiências diferenciadoras;
• Inovação em Turismo o Digitalização
• Smartcities;
• Capacitação dos destinos o Mobilidade e sinalização;
• Horários de funcionamento;
• Informação, documentação (mapas e guias) e sinalética;
• Acessibilidade;
• Infraestruturação, acondicionamento e gestão do espaço público;
• Empreendedorismo ao longo da cadeia de valor do turismo;
• Parcerias e redes de colaboração público-privadas e supramunicipais;
• Estruturação, apresentação e qualidade em toda a cadeia de valor do produto;

Master Classe C –Marketing Turístico
Conteúdos
• Introdução ao Marketing – Definição e tendências; o Estratégias de posicionamento e
segmentação;
•Word of mouth e estratégias virais;
• Produção de Conteúdos o Plataformas digitais;
• Importância do storytelling e da produção de conteúdos;
• Instrumentos de promoção e venda dos destinos;
• Redes colaborativas;
• Programas nacionais de Marketing Turístico.

Educação e Juventude

1. Ação Social Escolar

No âmbito da ação social escolar, procedeu-se à atribuição dos seguintes apoios financeiros
aos 3 agrupamentos de escolas do concelho para o ano letivo 2018/2019 :

Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados das escolas do 1.º ciclo e jardins de
infância (1.ª fase) do Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, no valor de 3.010,00€.

Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados das escolas do 1.º ciclo e jardins de
infância (1.ª fase) do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, no valor de
9.005,00€.

Atribuição de subsídios escolares a alunos carenciados das escolas do 1.º ciclo e jardins de
infância (1.ª fase) do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, no valor de
10.015,00€.

Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, para
aquisição de material didático, de recreio e de consumíveis e outros bens para o
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funcionamento das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância referente
ao 1.º, 2.º e 3.º períodos do ano letvo de 2018/2019, no valor de 8.370,00€

Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, para
aquisição de material didático, de recreio e de consumíveis e outros bens para o
funcionamento das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância referente
ao 1.º, 2.º e 3.º períodos do ano letvo de 2018/2019, no valor de 24.390,00€.

Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, para
aquisição de material didático, de recreio e de consumíveis e outros bens para o
funcionamento das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância referente
ao 1.º, 2.º e 3.º períodos do ano letvo de 2018/2019, no valor de 25.560,00€.

Refeições servidas durante o meses de setembro, outubro de 2018

AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família – Pré-Escolar e CAF´s - 1.º CEB
Coordenação do funcionamento do serviço de dinamização de Atividades de Animação e
Apoio à Família no pré-escolar, da Componente de Apoio à Família no 1º CEB, Bibliotecas
Escolares e Acompanhamento de almoços, em estreita colaboração com os Agrupamentos de
Escolas.

Preenchimento da plataforma da DGEstE - Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-escolar, designadamente a Nota de Encargos de Apoio à Família relativa às
refeições escolares e prolongamento de horário.

Articulação diária com a empresa responsável pela dinamização do serviço, no sentido de
solucionar e minimizar as diversas ocorrências que têm surgido ao nível do serviço das
AAAF’S, CAF’S e Acompanhamento de Almoços.

Coordenação do serviço de AAAF e CAF nos diversos jardins-de-infância e escolas do concelho.

Refeições Setembro Outubro Total
1º Ciclo 10.452 21.803 32.255
Jardins de
Infância

5.096 10.680 15.776

Total 15.038 32.483 47.521
Lanches Setembro Outubro Total

Total 1.040 4.804 5.844
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Apoio Ao Funcionamento De Escolas - Contratos De Emprego E Inserção
Acompanhamento do Programa de Contratos de Emprego e Inserção que se encontram a
decorrer nos estabelecimentos de ensino. Presentemente, da candidatura efetuada a 29 CEI’S
encontram-se colocados 15 indivíduos, distribuídos da seguinte forma:

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente Nº de Alunos Inscritos
Comeira 26
Trutas 25
Boavista 14
Pedrulheira 6
Pilado 19
João Beare 27
TOTAL 117
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Nº de Alunos Inscritos

Casal Malta 47
Amieirinha 7
Ordem 16

Francisco Veríssimo 8

Fonte Santa 10
Várzea 22
Moita 9
TOTAL 119

Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Nº de Alunos Inscritos
Vieira de Leiria 18
Praia Vieira 8
TOTAL 26
TOTAL GERAL 262
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente Nº de Alunos Inscritos
João Beare 21
TOTAL 21
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente Nº de Alunos Inscritos
Francisco Veríssimo 27
TOTAL 27
Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria Nº de Alunos Inscritos
António Vitorino 14
TOTAL 14
TOTAL GERAL 62
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 Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente - 8 contratos de emprego e inserção;
 Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - 6 contratos de emprego e inserção;
 Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria - 1 contratos de emprego e inserção

Serviços Diversos
Atualização de dados relativos aos serviços de AAAF´s, CAF´s, alimentação escolar e auxílios
económicos, na aplicação informática “Ensino”, de acordo com a informação prestada pelos
pais/encarregados de educação e Agrupamentos de Escolas do concelho, designadamente:
- Adesão/desistência da mensalidade de alimentação escolar;
- Pedidos de frequência/desistências de AAAF´s e CAF´s;
- Pedidos de anulações de faturas, por diversos motivos;
- Gestão de reclamações sobre os inúmeros serviços prestados pelo Município da Marinha
Grande, no âmbito da Educação.

Coordenação e gestão da venda de senhas avulsas na Divisão de Modernização e
Comunicação, sita nas antigas instalações do Edifício da Resinagem, na delegação da Câmara
Municipal de Vieira de Leiria e Junta de Freguesia da Moita.

Coordenação e gestão da monitorização das cantinas escolares.

Controlo e análise dos mapas das refeições escolares servidas nos três Agrupamentos de
escolas do concelho, referentes ao Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico.

Gestão do fornecimento de gás natural e engarrafado, nos estabelecimentos de ensino do
Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, instalações desportivas e outros edifícios municipais.

Transportes Escolares
Coordenação dos vários transportes efetuados, desde o pré-escolar até ao secundário, sendo
em média assegurado o transporte mensal de 549 crianças/jovens.
Elaboração de proposta para o Plano Municipal de Transportes Escolares para o ano letivo
2018/2019

Conselho Municipal de Educação
Não se registou qualquer intervenção nesta área, no período em análise.

Outras atividades
PCIE (Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar):
Estratégia intermunicipal que tem como objetivo contribuir para potenciar o sucesso escolar
dos alunos dos 10 concelhos da CIMRL, através da capacitação de competências cognitivas e
não cognitivas, de forma a prevenir comportamentos de risco e o abandono escolar. Das 7
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atividades previstas no âmbito do PCIE, apenas uma delas e designadamente a ATIVIDADE 2,
que diz respeito à criação das equipas multidisciplinares, é da responsabilidade dos
municípios aderentes. Neste sentido, o MMG procedeu à abertura de procedimento para
contratação, em regime de avença, de 4 técnicos nas áreas de psicologia, terapia da fala,
mediação intercultural e nutrição

Atividade Física

1. Desporto escolar- campeonatos regionais de desportos coletivos

Passeios Pedestres População Geral – Com o objetivo de estimular toda a comunidade para a
prática desportiva / lazer, tentando desta forma contribuir para a diminuição do sedentarismo
instalado no concelho e ainda, com o propósito de dar a conhecer a beleza do interior das
nossa Mata Nacional, a DDC, dando continuidade ao Circuito de Passeios Pedestres 2018
iniciado em abril, no período compreendido entre os meses de setembro e dezembro,
desenvolveu um conjunto de oito (8) Passeios Pedestres nos dias 9 e 23 de setembro, 7 e 21
de outubro, 4 e 18 de novembro e 2 e 16 de dezembro

Realce-se a importância desta iniciativa na motivação das pessoas para iniciarem uma
atividade física regular (caminhada), adotando hábitos de vida sadia, colhendo assim grandes
benefícios na saúde, aumento da auto estima e bem-estar.

2. Atividades Desportivas

Corta-Mato Escolar do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente - Evento
organizado pelo Departamento de Educação Física daquele Agrupamento, com o apoio da
Câmara Municipal da Marinha Grande, nomeadamente de âmbito logístico e na cedência do
Parque da Cerca.

Corta-Mato Escolar do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente - Evento
organizado pelo Departamento de Educação Física daquele Agrupamento, com o apoio da
Câmara Municipal da Marinha Grande, nomeadamente de âmbito logístico e na cedência do
Parque da Mártires.

3. Outros

- Elaboração de mapas de ocupação de instalações Desportivas e respetivos horários.
- Acompanhamento das intervenções/obras de beneficiação realizadas ou em fase de
realização nas Instalações Desportivas Municipais.
- Gestão logística de toda a atividade desenvolvida nas Instalações Desportivas
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Promoção Social, Saúde e Voluntariado
1. Habitação Social
 Gestão e acompanhamento dos processos de habitação social;
 Processamento mensal de rendas;
 Emissão de acordos de regularização de dívida;
 Revisão de rendas;
 Atualização bienal de rendas e atendimento semanal a inquilinos/acompanhamento das

famílias residentes nos bairros sociais;
 Tramitação de processos referentes a arrendatários com rendas em mora para a DJC com

vista à instauração das respetivas ações judiciais de despejo e cobrança coerciva de dívidas;
 Realização de visitas domiciliárias conjuntas com a DQV, com vista à resolução de pedidos

de reparação em habitações sociais, da responsabilidade exclusiva do Município;
 Realização de visitas domiciliárias aos inquilinos por parte das técnicas da área social, com

vista ao estabelecimento de uma relação de proximidade entre inquilinos e serviços e
verificar as condições habitacionais e sociais das famílias, agendadas e não agendadas e
articulação de processos com as entidades do concelho (Segurança Social, ADESER II, Santa
Casa da Misericórdia, Juntas de Freguesia, GAP, etc.)

 Descarga do download de rendas pagas mensalmente ;
 Criação do ficheiro mensal de rendas para envio à instituição bancária para cobrança dos

débitos diretos

2. Ação Social
 Análise, avaliação e acompanhamento social, em parceria com alguns serviços da

comunidade (IPSS´s, UCC da Marinha Grande, Saúde Pública, PSP, Segurança Social e RLIS)
de diversos casos de munícipes em situação de vulnerabilidade social;

 Exposição patente na Galeria Municipal de 06 a 30 de novembro de 2018, cuja temática é o
Tráfico de Seres Humanos - Mercadoria Humana, da responsabilidade da Associação Saúde
em Português;

 Realização de três ações de formação relativas ao tema Tráfico de Seres Humanos,
dinamizadas pela Associação Saúde em Português, dirigidas a técnicos, populações
vulneráveis e estudantes, respetivamente.

 Organização da iniciativa “Passeio da Memória”, em colaboração da Associação de
Alzheimer Pinhal Litoral;

 Participação em Assembleia Intermunicipal realizada no dia 05 de dezembro na Câmara
Municipal de Oeiras;

 Participação em reunião realizada no dia 07/12/2018, no antigo Edifício da Ivima, com os
representantes das Associações com sede no mesmo, a fim de discutir e analisar um
projeto de Regulamento Interno para uso dos espaços comuns;

 Participação no “Encontro de Famílias Top” realizado no dia 03/12/2018, no auditório do
Edifício da Resinagem, a fim de assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
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 Participação em reunião com a Associação Portuguesa de AVC, realizada no dia 11/12/2018,
na Câmara Municipal da Marinha Grande, para apresentação da Associação e solicitação da
cedência de instalações.

3. RSI
 Aprovação dos contratos de inserção e acompanhamento e avaliação da respetiva

execução.
 Priorização da intervenção de forma a rentabilizar os recursos existentes na comunidade

com as necessidades das famílias beneficiárias.
 Aprovação, em sede de parceiros do Núcleo Local de Inserção, de processos a suspender

e/ou cessar, por motivo de incumprimento, por parte dos beneficiários.

4. Rede Social
 Participação na reunião do Conselho Local de Ação Social (CLAS), realizada no dia 14 de

novembro de 2018, no auditório da Biblioteca Municipal;
 Participação na reunião da Plataforma da Supraconcelhia do Pinhal Litoral, realizada no dia

27/11/2018, no Centro Distrital da Segurança Social de Leiria;
 Participação na reunião realizada no dia 05/12/2018, nas instalações da Associação Novo

Olhar, a fim de conhecer a realidade social dos sem-abrigo existentes no concelho da
Marinha Grande;

 Participação na reunião do Grupo Operativo da Plataforma da Supraconcelhia do Pinhal
Litoral, realizada no dia 07/12/2018, no Centro Distrital da Segurança Social de Leiria;

 Preenchimento de inquérito sobre a execução/funcionamento dos CLDS´s desenvolvidos no
concelho da Marinha Grande nos últimos anos, no âmbito do Núcleo Executivo da Rede
Social.

5. Incentivo à Natalidade e Apoio à Família
 Receção e análise de candidaturas referentes a crianças nascidas no ano de 2018,

encontrando-se as mesmas em fase de apreciação.
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Divisão Jurídica e de Apoio
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Processos de contencioso judicial pendentes

Listagem de Contencioso Administrativo - Pendências

Pasta
N.º Proc.º e
Tribunal

Autor e
Contra-Interessados

Tipo de
Proc.º

Data da
Citação

Valor da
Acção Pedido Estado Actual

85 1365/09.4BELRA
. TAF Leiria
13645/16?

Autor: Elisabete Maria Rosa
Prudêncio.

AAE 9/4/2009 30.000,01 Declaração de nulidade de
acto administrativo

Em 29-06-2015 sentença do TAF de anulação
parcial do despacho. Em 03-05-2016 despacho de

admissão do recurso do Município. Em 03-11-
2016 sentença do TCA Sul que ordenou o
prosseguimento dos autos na 1ª instância

87 1580/09.0BELRA
. TAF Leiria

Autor: Rui Pedro Cardoso
Mota

Contra-interessado: António
Azevedo da Machado Soares.

AAE 9/10/2009 141.106,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 13-11-2009 contestação/reconvenção do
Município. Parecer do Ministério Público, de 10-

12-2009. Em 05-05-2017 apresentadas as
alegações do autor

88 1579/09.7BELRA
. TAF Leiria

Autor: Luís Manuel Cardoso
Mota.

Contra-interessado: António
Azevedo da Machado Soares.

AAE 9/10/2009 141.106,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

29-06-2010 Despacho do TAF Leiria de
improcedência da exceção de litispendência

invocada pelo Município. Em 23-07-2010
apresentação de alegações pelo autor.

91 1334/10.1
BELRA. TAF

Leiria

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: Maria
Marlene Roque Moiteiro

Réu: Município

AAE 20/09/2010 35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo Em 21.10.2010, contestação do Município

92 1408/10.9
BELRA. TAF

Leiria

Autor: Ministério Público.
Contra- interessado: Caixa

Económica Montepio Geral (e
Outros)

Réu: Município

AAE 10/19/2010 35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

23-11-2010 contestação do Município. Em 12-11-
2012 despacho do TAF para esclarecimentos do

autor. Em 05-04-2013 despacho do TAF para
alegações. Em 17-06-2013 apresentação de

alegações do Município
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93 1509/10.3
BELRA. TAF

Leiria

Autor. Ministério Público.
Contra-interessado: Caixa

Económica Montepio Geral (e
Outros).

Réu: Município

AAE 25/10/2010 35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 29-11-2010 contestação do Município. Em 19-
09-2016 alegações do Novo Banco

96 1581/10.6
BELRA. TAF

Leiria

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: BES, S.A

(e Outros)
Réu: Município

AAE 3/11/2010 35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 29-11-2010 contestação do Município. Em 01-
10-2015 alegações escritas do Município.Em

14.11.2018 contra-alegações do M.
Público.sentença do TAF de 24/08/2018, declarou

a nulidade da deliberação da Câmara. Sentença
não transitou em julgado. Interposição de recurso

em 20/09/2018. Admissão de recurso em
18/10/2018. Contra-alegações do MP em

14/11/2018. Em 22.11.2018, remessa ao T.C.A Sul
97 1491/10.7

BELRA. TAF
Leiria Proc . N.º

12121/15
Tribunal Central
Administrativo
Sul e REC. N.º
26/16 TCA SUL

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: Banco
Comercial Português, S.A (e

Outros)
Réu: Município

AAE 8/11/2010 35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 09-12-2010 contestação do Município. Em 20-
10-2014 reclamação do M.Público p/ conferência.

Em 01-12-2014 sentença do TAF de
improcedência da reclamação. Em 19-12-2014
recurso do M.Público. Em 09-07-2015 sentença
do TCA Sul que anulou a decisão de 1ª instância

que baixou ao TAF. O Município apresentou
recurso de revista. Em 20-01-2016 sentença do

STA que admitiu a revista. Em 07-06-2016
sentença do STA que deu provimento ao recurso

e revogou a decisão do TCA Sul, baixando os
autos a este tribunal
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1708/10.8BELRA
. TAF Leiria

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: António

da Costa Leal ( e outro)
Réu: Município

AAE 11/11/2010 35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 30-12-2010 contestação do Município. Em 29-
04-2014 despacho do TAF para herdeiros

suscitarem incidente de habilitação (de herdeiros)
judicial. Em 20-01-2015 sentença de admissão dos

habilitados para prosseguimento dos autos. Em
19-03-2015 despacho do TAF de correção de erro
de escrita na sentença. Em 08-04-2016 despacho
saneador do TAF para apresentação de alegações

101

66/11.8 BELRA.
TAF Leiria

13330/16 Trib.
central Adm. Sul

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: Alzira de

Oliveira Pereira
Réu: Município

AAE 14/01/2011 35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 12-05-2011 despacho do TAF pra alegações
escritas. Em 26-05-2011 alegações do Município.
Em 20-03-2012 alegações da contra-interessada.

Em 22-01-2016 sentença do TAF que julgou
improcedente a ação.Em 04-02-2016 recurso do
M.Público p/ conferência com subida dos autos

ao TCA Sul em 29-04-2016.

102

110/11.9BELRA.
TAF Leiria

Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: Alfredo

Carlos da Silva Gomes
Réu: Município

AAE 24/01/2011 35.000,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Contestação do Município (falta). Em 16-02-2017
alegações do M.Público. Em 23-02-2017

notificação do TAF p/ alegações do Município
(falta). 16/02.2017 alegações dos contra

interessados. Em 06.04.2018 novo req. enviado
ao processo pela autora

107

401/11.9BELRA
TAF Leiria

Autor:Vieira dos Santos, Ldª
Réu: Município.

AAC 24/03/2011 30,000,02 Pedido de indemnização e
reconhecimento de caminho

público

Em 10-05-2011 contestação do Município. Em 26-
07-2011 réplica da autora. Em 15-02-2016

despacho do TAF p/ audiência prévia a 23/5/2016
p/ tentativa de conciliação. Em 23/05/2016

despacho do TAF p/ correção da petição inicial da
autora. Em 09-06-2016 petição da autora,

corrigida
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1159/11.7
BELRA

Autor: Virgínia Maria Pereira
Dinis;

Réu: Município da Marinha
Grande ( e Outros)

AAC 27/09/2011 9.161,00 € Pedido de indemnização -
responsabilidade civil

Em 31-10-2011 contestação do Município. Em 19-
11-2011 despacho do TAF para autora apresentar
nova PI. Em 29-11-2011 nova PI da autora. Em 01-

03-2013 despacho do TAF de admissão da
intervenção principal provocada da Madeiras

Afonso, ldª.. Em 26-03-2015 despacho do TAF p/
req. probatórios. Em 26-01-2016 despacho do TAF

para audiência de conciliação a 27/4/2016. Em
27-04-2016 despacho saneador p/ produção de

prova.
Sentença de 23.11.2018,absolvendo o Município

112

1477/11.4
BELRA

Autor: Paulo Jorge de Jesus
Matos.

Réu: Município da Marinha
Grande

AAC 20.12.2011 6.618,75 Pedido de indemnização de
responsabilidade civil

Em 30-01-2012 contestação do Município. Em 26-
11-2013 req. probatório do Município. Em 03-12-
2014 despacho para audiência de conciliação a
04/3/2015, que continuou a 24/4/2015. Em 26-

09-2016 despacho do TAF de admissão de
requerimentos. Perante acordo das partes, em

11-02-2016 despacho do TAF para
prosseguimento da diligência a 08/6/2016.

Sentença de 23.11.2018,absolvendo o Município

114

99/12.7 BELRA
Proc. n.º
12553/15

Tribunal Central
Adm. Sul

Autor: Rogério Paulo Pedrosa
Lobo Lourenço , Lda.

Réu: Companhia de Seguros
Allianz Portugal, S.A. ( e

outros)

AAC 02.02.2012 7,324,76 Pedido de indemnização -
responsabilidade civil

Em 29-02-2012 contestação do Município. Em 24-
03-2012 alegações do autor. Em 01-04-2014

despacho do TAF para conciliação a 25/9/2014.
Em 10-04/2015 recurso de apelação do autor Em
20/04/2015 recurso de apelação do Município.

Em 17-02-2015 sentença do TAF que julgou
parcialmente procedente a ação. Em 10-09-2015

subida de recurso do autor. Em 23-04-2015
contra-alegações da seguradora.
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787/12.8 BELRA Autor: Cláudia Isabel Silva
Jordão Mota

Réu: Município da Marinha
Grande

AAE 26.06.2012 30,000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 24-07-2012 contestação do Município.
Sentença de 22-06-2018, desfavorável ao

Município

119

836/12.0 BELRA Autor: Sintap - Sindicato dos
Trabalhadores da

Administração Pública ( e
Outros).

Réu: Município da Marinha
Grande/Câmara Municipal da

Marinha Grande

AAC 09.07.2012 30,000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 27-08-2015 despacho do TAF a marcar
audiência prévia p/ 13/10/2015

122

1069/12.0BELRA Autor: Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da

Administração
Réu: Município da Marinha

Grande

AAC 2.10.2012 5,000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 05-03-2013 despacho do TAF p/ alegações.
Em 26-04-2013 alegações do autor. Em 20-05-

2013 alegações do Município.

123

1071/12.2BELRA Autor: Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da

Administração
Réu: Município da Marinha

Grande

AAC 2.10.2012 5,000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 13-03-2013 despacho do TAF para alegações.
Em 26-04-2013 alegações do autor. Em 16-05-
2013 alegações do Município. Em 07-01-2015

sentença do TAF que julgou a ação improcedente.
Em 28-01-2015 reclamação do autor p/

conferência. Em 06-02-2015 resposta do
Município à reclamação. Em 09-03-2015 sentença
do TAF que julgou improcedente a reclamação do

autor. Em 20-04-2015 recurso ao autor. Em 08-
06-2015 contra-alegações de recurso do

Município. Em 01-07-2015 despacho do TAF de
subida dos autos ao TCASul
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34/13.5 BELRA Autor: Cláudia Marisa de
Oliveira Pego Barrela.

Réu: Município da Marinha
Grande

AAE 25.01.2013 30,001,00 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 21-02-2013 contestação do Município. Em 13-
05-2013 despacho do TAF p/ autor se pronunciar
sobre exceção. Em 13-03-2017 despacho do TAF
para apresentação de requerimentos probatórios

130
1378/17.2

BELRA
Habitâmega Execuções 16.02.2015 Sanção contratual aplicada à

empresa
Oposição à n/ execução em 21/11/2018

132

843/15.0BELRA Réu. Município da Marinha
Grande

Autor: Pedro Nuno Jerónimo
Gonçalves

AAE 25.05.2015 30.000,01 Impugnação de acto
Administrativo

Contestação do Município (falta). Em 08-03-2017
alegações do autor.

133

449/16.7 BELRA Réu: Município da Marinha
Grande

Autor: José Manuel Carreira
Filipe

Acção
Administrat

iva

29.04.2016 30.000,01 Impugnação de acto
Administrativo

Em 27-05-2016 contestação do Município.

134

566/14.8BELRA Réu: Presidência do Concelho
de Ministros ( e outros)

Autor: Maria Rosa Henriques
Marques

AAE 8/22/2016 30.000,01 Declaração de invalidade de
acto administrativo

Em 30-10-2014 PI aperfeiçoada da autora. Em 28-
05-2015 despacho do TAF P7 notificação do
Município para contestar. Em 07-05-2014

despacho do TAF a convidar a autora a nova PI

135

1005/16.5
BELRA

Réu: Município da Marinha
Grande

Autor: Carlos Manuel Roldão
Alves Vieira ( e outros

AD 19/9/2016 Contestação do Município (falta). Em 16-01-2017
resposta do autor à contestação. Sentença de

27.06.2018- julgo extinta a presente instância, por
inutilidade superveniente da lide

136

1470/16.0
BELRA

Réu: Município da Marinha
Grande

Autor: Gestoliva - Imobiliária,
S.A.

AD 13/12/2016 30.000,01 Para condenação à Prática
do Acto Devido

Em 27-02-2017 notificação de parecer do
M.Público desfavorável à autora. Em 06.04.2017

a autora apresentou réplica à resposta do M.
Público

137
1591/16.0

BELRA
Réu: Câmara Municipal de

Marinha Grande (e Outros)
Autor: Dragão Abrasivos, Lda

AD 29/12/2016 12.283,53 € Pedido de indemnização
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271/17.3 BELRA Réu: Câmara Municipal de
Marinha Grande (e Outros)

Autor: Jacinto Manuel Laranjo
Pereira e Lídia Pedro Laranjo

AD 2/9/2017 90.846,00 € Pedido de indemnização de
responsabilidade civil

Despacho do TAF de 3.03.2018, para junção aos
autos do documento que os autores protestaram

juntar com a petição inicial. Em 02/10/2018,
autores, enviaram ao processo vários

requerimento

139

430/17,9BELRA Autor: Aquino Construções,
S.A.

Réu: Município da Marinha
Grande

AD 20/03/2017 17.675,16 € Pedido de pagamento de
encargos com garantias
bancárias e juros de mora

Em 12.02.2018, despacho do TAF,informando que
os autos aguardam redistribuição/ reatribuição

141

718/17.9 BELRA Réu: Município de Leiria (e
Outros)

Autor: Ordem dos
Engenheiros ( e outros)

AD 28/04/2017 30.000,01€ impugnação de acto
Administrativo

143

1177/17.1
BELRA TAF

Autor: Município
Rés: CGITI Portugal, SA e EDP-

Soluções Comerciais, SA

Ação
Administrat

iva -

31/07/2017 5,101,89€ Reconhecimento de direito
creditório - redução
remuneratória em contrato

Petição inicial entregue no Tribunal no dia
31.07.2017

144

1565/17.3
BELRA

Autor: Habitâmega -
Construções, S.A

Réu: Câmara Municipal da
Marinha Grande

Ação
Declarativa-

13/11/2017 327.383,00€ impugnação de acto
Administrativo

Em 08-01-2018 contestação do Município (falta).
Réplica e resposta ao pedido reconvencional da
autora

146

146/18.1 BELRA Autor: J.João Pereira
Réu: Presidente da Câmara

Municipal da Marinha Grande

Ação
Administrat

iva

4/1/2018 1,000,00€ Intimação para prestação de
inf. e passagem de certidões

147
146/18.1 BELRA Autor: J.João Pereira

Réu: Presidente da Câmara
Municipal da Marinha Grande

Ação
Administrat

iva

4/1/2018 1,000,00€ Intimação para prestação de
inf. e passagem de certidões
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1379/17.0
BELRA

Arrendatário: Carlos Manuel
de Jesus

Cobrança
de rendas
em atraso

23/06/2017 Entrega da habitação e
cobrança de rendas

Apresentado
requerimento
da agente de execução, no tribunal em 02.03.201
8, informando que os autos executivos se encontr
am na fase “ pesquisa de bens penhoráveis”

149

562/18.6 BELRA Autor: Construções António
Leal, S.A Réu:
Município da Marinha
Grande

Contencios
o pré-

contratual

18/05/2018 58.916,50€ impugnação de acto
Administrativo

Sentença de 26/10/2018, a absolver o Município

150
Arrendatária: Maria Júlia

Conceição Lisboa
Cobrança
de rendas
em atraso

Cobrança coerciva das
rendas

151
Arrendatário: António José

Jesus Bonita
Cobrança
de rendas
em atraso

Cobrança coerciva das
rendas

152

736/18.0BELRA Autor: Ministério Público.
Contra-interessado: Manuel

Lemos do Nascimento
Réu: Município

Ação
Administrat

iva

04/07/2018 30.000,01€ Adoção de comportamentos Contestação enviada ao Município em
21/11/2018. Despacho do Tribunal de
23/10/2018, a solicitar esclarecimentos

153
Arrendatário: Paulo

Alexandre Sousa
Cobrança
de rendas
em atraso

Cobrança coerciva das
rendas

154 649/18.5 BELRA Autor: Vânia Alexandra da
Silva Sousa Réu:

Presidente da Câmara
Municipal da Marinha Grande

Ação
Administrat

iva

16/07/2018 22.974,68€ Pedido de indemnização -
responsabilidade civil

Réplica da autora em 2/11/2018

156 996/18.6BELRA Autor: Nuno José santos
Monteiro (e outros) Réu:

Câmara Municipal de
Marinha Grande

Ação
Administrat

iva

11/09/2018 2.762,80€ Pedido de indemnização -
responsabilidade civil

Em 12.10.2018, contestação do Município
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